
Розпорядження

про виділення коштів загального фонду 

 місцевих бюджетів з рахунка № 31421010800002

ЗАТВЕРДЖУЮ

Міський голова

В.В.Погорелов

УДКСУ у м.Ужгороді

від 09 липня 2015 р. № 295

м.Ужгорода, 2110100000

Додаток 16

до Порядку казначейського
обслуговування місцевих бюджетів

 09 липня 2015 р. 

(найменування органу Державної казначейської служби)

(назва бюджету, код бюджету)

М.П.

(посада)

(підпис, ініціали, прізвище)

(число, місяць, рік)

Код головного 

розпорядника 

бюджетних 

коштів

№

з/п

Примітка*

Код відомчої  

класифікації 

видатків та 

кредитування

 бюджету 

(КВК)

Код 

програмної 

класифікації 

видатків та 

кредитування

(КПКВК)

КЕКВ

Сума

Найменування головного 

розпорядника бюджетних 

коштів

Номер особового 

рахунка/ реєстраційного 

рахунка головного 

розпорядника 

бюджетних коштів 

(розпорядника 

бюджетних коштів 

нижчого рівня)

21 94 5 6 83 7

Управління праці та 

соціального захисту 

населення

010116 2272151 3192997 538,0035410002054226

Управління праці та 

соціального захисту 

населення

010116 2111152 3192997 61300,0035410002054226

Управління праці та 

соціального захисту 

населення

010116 2120153 3192997 31425,0035410002054226

Управління праці та 

соціального захисту 

населення

010116 2210154 3192997 3000,0035410002054226

Управління освіти 070805 2210105 2143264 300,0035417004053596

Департамент 

міського 

господарства

100203 2273406 36541721 122577,8035416002056013

Управління у 

справах культури, 

спорту, сім’ї та 

молоді

130102 2210247 02228084 2940,0035410001053239

Управління у 

справах 

культури,спорту,сім'ї

 та молоді

130115 2210248 02228084 300,0035419013053239

Департамент 

міського 

господарства

010116 2111409 36541721 48100,0035417001056013

Департамент 

міського 

господарства

010116 21204010 36541721 18000,0035417001056013

Департамент 

міського 

господарства

010116 22404011 36541721 5366,0035417001056013



Код головного 

розпорядника 

бюджетних 

коштів

№

з/п

Примітка*

Код відомчої  

класифікації 

видатків та 

кредитування

 бюджету 

(КВК)

Код 

програмної 

класифікації 

видатків та 

кредитування

(КПКВК)

КЕКВ

Сума

Найменування головного 

розпорядника бюджетних 

коштів

Номер особового 

рахунка/ реєстраційного 

рахунка головного 

розпорядника 

бюджетних коштів 

(розпорядника 

бюджетних коштів 

нижчого рівня)

21 94 5 6 83 7

Департамент 

міського 

господарства

250404 22404012 36541721 11392,0035415003056013

Управління 

капітального 

будівництва

010116 21114713 05517713 5467,0035419001053597

Управління 

капітального 

будівництва

010116 21204714 05517713 1984,0035419001053597

Управління у 

справах культури, 

спорту, сім’ї та 

молоді

091101 21112415 02228084 1027,0035315009053239

Управління у 

справах культури, 

спорту, сім’ї та 

молоді

091101 21202416 02228084 373,0035315009053239

314089,80Усього :

Усього:   Триста чотирнадцять тисяч вісімдесят дев'ять грн. 80 коп.

В.о.начальника фінансового управління Г.Я.Граб

*Якщо перерахування коштів проводиться за цільовим спрямуванням, то робиться відповідна примітка щодо призначення коштів.

(сума словами)


