
укрА[нА
горо/цнянсъкл мIсъкл рлlцА

чЕрIIIгIвськоi оь.ilдстI

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

l9 сiчня 202З року м.I'ород1llя Jrгл 1 6

IIро внесепня змiн до tIоказникiв
бюджету Городняrrськоi MicbKoi
т,ериторiальllоТ громади на 2023 piK

I3iдrrовiдlно гI.8 стагтi 78 Бrод>ltетного кодексу Украiни. пуI,Iкту 17 piIIIсIIIIrI

сiмrtалцятоТ ceciT ГоролнянськоТ MicbKoT ради восьмого скJIиканнrI Bili 22

I,ру/lня 2022 року кt.Iро бю;lжет r'ородняrlськоТ MicbKoT ,гери,горiа-цьt,lоТ l,poмallll
на 202З piK (код бrоджету 2553600000)), розпоряджелIня LIcpHiгiBcbictl'i

вiйськовоТ аzдмiнiстрацiТ вiд 17.01 ,202Зр. М12 пПро розшоlli.rт cyбBerrlliТ з

/державI{ого бrоджету)), з MeToIo забезпечення ефективr{ого, резуJIьтативIIоI,о |i

i 1i,ti l,tl1_1tlг,t) l]t.l lt()l]}.lсl,а,tltIя tсоrtt,гitз:

1. Збiлr,шити дохолну частини загаJIылого фонду бrодже,гу I'оро2lltяtItсt,коТ

мiськоi територiальноi громади по КЛК 41051200 <Субвенцiя з мiсtlеtзоtкl
бrодже,гу на надання державноi пiлтримки особам з особливими освiтrлiми
шотребами за рахунок вiдповiдноi субвенцii з державI{ого бюджету)) на суму
|96 620,0 гривень;

2, ЗбirIьrrrити видаткову частину загального фо"ду бюд>rсету

I'оро2дrrяrtськоТ мiськоi ,гериторiаJILIIоТ грома/Iи по I,oJIoI]IIoMy розIIоряlI,IILlк)/
KottlT,iB KI]K 06 <I]iлltiл освiти l-оро7дrrят{ськоТ Micr,KoT раllи)] 'I'IIKI]KVlI;

0611200 <<НалаtrItя освiти за рахунок субвеrrцii з 21ержавIIого бrоджету пцiсtlевt,lпц

бюлrкетам на надання державноi пiдтримки особам з особJIиI]ими осtзi,гttiми
потребами)) EIa суму 196620,0 гривень в тому числi:

I]iдzlill освiти I'ородняrrськоТ Micr,Koi раlIи - 61 001,0 гривеllr,:
KEKI] 2t|| <ЗаробiтItа плата)) на суму 50 001,0 гривент,.
KEKI] 2|20 <Нарахування на оплату rrрацi> на суму 11 000,0 IриRеI{ь.

Кз <Городнянський ясла-садок J\Ъ4> -" 40 699,0 гривеtlь:
KI]KB 2I1| <Заробiтна плата)) на суму 33 360,0 гривень.
KEKI] 2120 <I{арахування на оплату працi> на суму 7 ЗЗ9,0 гриве}Iь.

Кз <Городнянський лiцей Ns1)) - 40 699,0 гривеI"Iь:

KllKB 2||| <Заробiтна IIлата)) на суму З3 360,0 гривеI{ь.
Кr]КR 2120 <I-IарахуваIII1я ша oIIJla],y гlрацi> на суму 7ЗЗ9,0 r,ривеIlь,

Кз кI'ороlllIяIIсIIкий "lrirlей J\b2) - 54 221,0 гривеrtь:
KEKI] 2|1| кЗаробiтна плата)) на суму 44 44З,0 гривень.
KEKI] 2|20 <Нарахування на оплату працi> на суму 9 778,0 гривень.



З. Фirrансовому вiддiлу MicbKoT ради вI{ести вiliповiднi змilrи l\o
шоказникiв мiського бюджету на 202З piK.

4. Itогr,гроJlь за викоцаlIням даного розпорядженtlrl покластI4 IIa першого
заступника мiського голови Пiнчука В.М.

мiський голо Аlrлрiй БOГIIAII


