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Ужгород

№9

Про зміни до бюджету
міста Ужгород на 2019 рік
Відповідно до статті 23 Бюджетного кодексу України, статей 42, 59 Закону
України «Про місцеве самоврядування в Україні», пункту 15 рішення XXX сесії
Ужгородської міської ради VII скликання 13 грудня 2018 року № 1370 «Про
бюджет міста Ужгород на 2019 рік», наказів Міністерства фінансів України від
28 грудня 2018 № 1176 «Про внесення змін до наказів Міністерства фінансів
України від 20 вересня 2017 року № 793 та від 14 січня 2011 року № 11», від
21 грудня 2018 року № 1084 «Про внесення змін до наказу Міністерства фінансів
України від 14 січня 2011 року № 11»:
1. Внести зміни у додатки до рішення XXX сесії Ужгородської міської
ради VII скликання 13 грудня 2018 року № 1370 «Про бюджет міста Ужгород на
2019 рік» із подальшим внесенням на розгляд сесії міської ради, а саме:
у додатку 1:
- найменування коду доходів «19010100» викласти у такій редакції:
«Екологічний податок, який справляється за викиди в атмосферне повітря
забруднюючих речовин стаціонарними джерелами забруднення (за винятком
викидів в атмосферне повітря двоокису вуглецю)»;
- найменування коду доходів «41050100» викласти у такій редакції:
«Субвенція з місцевого бюджету на надання пільг та житлових субсидій
населенню на оплату електроенергії, природного газу, послуг тепло-,
водопостачання і водовідведення, квартирної плати (утримання будинків і
споруд та прибудинкових територій), управління багатоквартирним будинком,
поводження з побутовими відходами (вивезення побутових відходів) та
вивезення рідких нечистот, внесків за встановлення, обслуговування та заміну
вузлів комерційного обліку води та теплової енергії, абонентського
обслуговування для споживачів комунальних послуг, що надаються у

багатоквартирних будинках за індивідуальними договорами за рахунок
відповідної субвенції з державного бюджету»;
- найменування коду доходів «41050700» викласти у такій редакції:
«Субвенція з місцевого бюджету на виплату державної соціальної
допомоги на дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування,
грошового забезпечення батькам-вихователям і прийомним батькам за надання
соціальних послуг у дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім'ях за
принципом «гроші ходять за дитиною», оплату послуг із здійснення патронату
над дитиною та виплату соціальної допомоги на утримання дитини в сім'ї
патронатного вихователя, підтримку малих групових будинків за рахунок
відповідної субвенції з державного бюджету»;
у додатку 3:
головний розпорядник - департамент праці та соціального захисту
населення:
- найменування коду ТПКВТКМБ 0813230 викласти у такій редакції:
«Виплата державної соціальної допомоги на дітей-сиріт та дітей,
позбавлених батьківського піклування, у дитячих будинках сімейного типу та
прийомних сім'ях, грошового забезпечення батькам-вихователям і прийомним
батькам за надання соціальних послуг у дитячих будинках сімейного типу та
прийомних сім'ях за принципом "гроші ходять за дитиною" та оплата послуг із
здійснення патронату над дитиною та виплата соціальної допомоги на
утримання дитини в сім'ї патронатного вихователя, підтримка малих групових
будинків».
2. Контроль за виконанням розпорядження залишаю за собою.
Міський голова
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