
ЗАТВЕРДЖУЮ

Міський голова

В.В. Погорелов

УДКСУ у м.Ужгороді

м.Ужгорода, 2110100000

Додаток 20

до Порядку казначейського
обслуговування місцевих бюджетів

 14 травня 2015 р. 

(найменування органу Державної казначейської служби)

(назва бюджету, код бюджету)

М.П.

(посада)

(підпис, ініціали, прізвище)

Розпорядження

про виділення коштів спеціального фонду 

 місцевих бюджетів з рахунка № 31528927700002

від 14 травня 2015 р. № 6.3
(число, місяць, рік) (грн)

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/ спеціального 

реєстраційного рахунка 

головного розпорядника 

бюджетних коштів 

(розпорядника 

бюджетних коштів 

нижчого рівня)

21 94 5 6 83 7

Управління 

капітального 

будівництва

070101 3142 Інша субвенція з 

обл.б-ту. Рек.фасаду

 будівлі ДНЗ № 20 

по вул. 

Белінського,23

471 05517713 400000,0035429165053597

Управління 

капітального 

будівництва

070101 3132 Інша субвенція з 

обл.б-ту. К/р фасаду

 ДНЗ № 15 - 150000 

грн.; к/р фасаду 

будівлі ДНЗ № 26 

по пр.Свободи,59 - 

300000 грн.;к/р 

фас.(зам.вік)ДНЗ 

№29-100000грн.

472 05517713 550000,0035429165053597

Управління 

капітальнго 

будівництва

150101 3122 Інша субв.з обл.б-

ту.Буд-во міні-

котельні ДНЗ №30 

по вул.Шевченка - 

300000грн.; буд-во 

міні-котельні для 

ДНЗ № 1 по 

вул.М.Вовчка - 

300000грн.

473 05517713 600000,0035426102053597



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/ спеціального 

реєстраційного рахунка 

головного розпорядника 

бюджетних коштів 

(розпорядника 

бюджетних коштів 

нижчого рівня)

21 94 5 6 83 7

Управління 

капітального 

будівництва

070201 3132  К/р фас. НВК"Ужг. 

Екон. ліцей,ЗОШ І-

Ііст." 500000 

грн.;к/р благ 

тер.Ужг спец..ЗОШ 

Іст. № 1  

150000грн.;к/р фас. 

(зам. Вік.) НВК 

"Ялинка"-

150000грн,к/п 

фас.та 

покр.буд.ЗОШ№8-

400000грн.; к/р 

фас.(зам.вік)Ужг.сп

еццЗОШ №2-

250000грн.;к/р 

фас(зам.вік.)ЗОШ№

19-250000грн.;к/р 

дах.Уж.клас.гімназ-

150000грн.

474 05517713 1850000,0035429154053597

3400000,00Усього :

Усього:   Три мільйона чотириста тисяч грн. 00 коп.

Начальник фінансового управління Л.М.Гах

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

(сума словами)


