
Додаток  

до розпорядження міського голови 

від 09.03.2022 р. № 24 

 

Перелік питань¸ що виносяться на розгляд 

виконавчого комітету Корюківської міської ради 

на 10.03.2022 року 

 

1. Про перерозподіл видатків міського бюджету. 

  



 

У К Р А Ї Н А 

КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛАСТЬ 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 
 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

10 березня 2022 року        м. Корюківка № 80   

 

Про перерозподіл видатків 

міського бюджету 
      

Заслухавши інформацію начальника Фінансового відділу Корюківської 

міської ради Барсук О.І., керуючись п.15 рішення десятої сесії Корюківської 

міської ради восьмого скликання від 10 грудня 2021 року № 4-10/VIII «Про 

бюджет Корюківської міської територіальної громади  на 2022 рік (код 

бюджету 25507000000)», ст. 28 Закону України «Про місцеве самоврядування в 

Україні», виконавчий комітет міської ради 

 

ВИРІШИВ: 

  

1. Зменшити призначення по загальному фонду міського бюджету: 

- по КПКВКМБ 0116030 «Організація благоустрою населених пунктів» 

зменшити призначення по КЕКВ 2240 «Оплата послуг (крім комунальних)» в 

сумі 288320,00 грн; 

- по КПКВКМБ 0117660 «Підготовка земельних ділянок 

несільськогосподарського призначення або прав на них комунальної власності 

для продажу на земельних торгах та проведення таких торгів» по КЕКВ 2240 

«Оплата послуг (крім комунальних)» в сумі 25000,00 грн. 

 

2. Збільшити призначення по загальному фонду міського бюджету: 

- по КПКВКМБ 0118110 «Заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних 

ситуацій та наслідків стихійного лиха» по КЕКВ 2210 «Предмети, матеріали, 

обладнання та інвентар» в сумі 288320,00 грн з метою закупівлі бензину А-92, 

дизпалива та борошна. 

 

3. Збільшити призначення по спеціальному фонду (бюджету розвитку) 

міського бюджету:  



- по КПКВКМБ 0117660 «Підготовка земельних ділянок 

несільськогосподарського призначення або прав на них комунальної власності 

для продажу на земельних торгах та проведення таких торгів» по КЕКВ 2281 

«Дослідження та розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних 

(регіональних)  програм» в сумі 25000,00 грн. 

 

4. Начальнику Фінансового відділу Корюківської міської ради Барсук О.І. 

внести зміни до розпису міського бюджету та врахувати дане рішення при 

внесенні змін до рішення десятої сесії Корюківської міської ради восьмого 

скликання від 10 грудня 2021 року № 4-10/VIII «Про бюджет Корюківської 

міської територіальної громади  на 2022 рік (код бюджету 25507000000)». 

 

5. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію міської 

ради з питань власності, бюджету, соціально-економічного та культурного 

розвитку. 

 

 

Міський голова                                                                           Ратан АХМЕДОВ 

 


