
yKPAiHA
ГОРОДНЯНСЬКА MICьKA РАДА

чЕрнIгIвськоi овлдстI
РОЗПОРЯДЖЕННЯ

м. Городня Jю 1011 сiчня 2023 року

Про внесення змiн до показникiв
,бюджету Городнянськоi MicbKoi
територiальноi громади на 2023 piK

Вiдповiдно п.8 cTaTTi 78 Бюджетного кодексу Украiни, пп.18.1 ц.18

рiшення сiмнадцятоi сесii Городнянсъкоi мiськоi ради восьмого скликання вiд
22 грудня 2022 року кПро бюджет Городнянськоi MicbKoi територiальноi
громади на2O2З piK (код бюджету 2553600000)>:

1. Видiлити додатковi асигнування головним розпорядникам бюджетних
коштiв на погашення кредиторськоi заборгованостi, яка облiковусться на
рахунках спецiального фонду бюджету Городнянськоi MicbKoi територiальноi
громади станом на 01 .0|.202З року у загЕLльнiй cyMi 42| З05,71 ,р"., а саме:

1.1. Збiльшити видаткову частину спецiального фонду бюджету
Городнянськоi мiськоi територiальноi громади по головному розпоряднику
коштiв КВК 01 <Городнянська MicbKa рада), ТПКВКМБ 0111769I <<Виконання
заходiв за рахунок цiльових фондiв, утворених Верховною Радою Автономноi
Республiки Крим, органами мiсцевого самоврядування i мiсцевими органами
виконавчоi влади i фондiв, утворених Верховною Радою Автономноi
Республiки Крим, органами мiсцевого самоврядування) по КЕКВ З110 на
53 160,0 |ривень за рахунок з€шишку коштiв цiльових фондiв, який склався на
01.01 .202З року на закупiвлю комп'ютерного обладнання;

1.2. Збiльшити видаткову частину спецiального фо"ду бюджету
Городнянськоi MicbKoi територiальноТ громади по головному розпоряднику
коштiв КВК 37 <Фiнансовий вiддiл Городнянськоi мiськоi ради)), ТПКВКМБ
З7|0160 <Керiвництво i управлiння у вiдповiднiй сферi у MicTax (MicTi Киевi),
селищах, селах, територi€LгIьних |ромадах> по КЕКВ 3110 на 68 200,0 гривень
за рахунок з€шишку коштiв бюджету розвитку, який склався на 01 .0I.202З року
на закупiвлю комп'ютерного обладнання;

1.3. Збiльшити видаткову частину спецiального фонду бюджету
Городнянсъкоi MicbKoi територiальноТ громади по головному розпоряднику
коштiв КВК 10 <Вiддiл культури, ciM'i, молодi та спорту Городнянськоi мiськоi
ради)), ТПКВКМБ |017324 <<Будiвництво установ та закладiв кулътури)) по
КЕКВ Зl,З2 на 42 000,0 гривень за рахунок з€lJIишку коштiв бюджету розвитку,
який склався на 01 .012023 року на виготовлення IIКД по проекту "Капiтальний
ремонт (замiна вiконних блокiв) будiвлi КЗ " Городнянська школа мистецтв iM.
Лiдii КондрашевськоТ" Городнянськоi мiськоi ради за адресою: вул. Троiцька
,l2, м. Городня, Чернiгiвськоi областi" та ТПКВКМБ 1014081 <<Забезпечення



дiяльностi iнших закладiв в галузi культури i мистецтва) по КЕКВ 3110 на28
487,0 гривенъ за рахунок зzLлишку коштiв iншоi субвенцii з мiсцевих бюджетiв,
який склався на 01 .01,.202З року на закупiвлю комп'ютерного обладнання;

t.4. Збiльшити видаткову частину спецiалъного фо"ду бюджету
Городнянсъкоi MicbKoT територiальноi громади по головному розrrоряднику
коштiв КВК 06 <Вiддiл освiти Городнянськоi MicbKoi ради), ТПКВКМБ
06|7З2| <Булiвництво ocBiTHix установ та закладiв>> по КЕКВ 3|З2 на заг€Lльну

суму 229 458,71 гривень за рахунок з€tлишку коштiв бюджету розвитку, якиЙ
склався на 0|.0I.202З року, а саме: 98 499,09 грн. на виготовлення ПКЩ по

FpoeKTy <Капiтальний ремонт (замiна BiKoH) булiвлi КЗ <Хоробицький лiцей>
Городнянськоi MicbKoi ради, що розташований за адресом: вул. Амосова 55б, с.
Хоробичi> та 1З0 959,62 грн. на виготовлення IIКД по проекту <Капiтальний

ремонт примiщень будiвлi за адресом м. Городня, вул. Чумака,14>>.

2. Фiнансовому вiддiлу MicbKoT ради
бюджету громади на 2023 р\к.

З. Контроль за виконанням даного
заступника мiського голови Пiнчука В.М.

мiський голова

внести вiдповiднi змiни до показникiв

розпорядження покладаю на першого

Андрiй БОГДАН


