
Додаток  

до розпорядження першого заступника  

міського голови 

від 22.07.2022 р. № 75 

 

Перелік питань¸ що виносяться на розгляд 

виконавчого комітету Корюківської міської ради 

на 22.07.2022 року 

 

1. Про субвенцію. 



 
У К Р А Ї Н А 

 

КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛАСТЬ 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 
 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

22 липня 2022 року м. Корюківка № 215 

 

Про субвенцію  
 

Згідно розпорядження голови Чернігівської обласної військової 

адміністрації від 18.07.2022 року № 280 «Про внесення змін до показників 

обласного бюджету на 2022 рік» бюджету Корюківської міської територіальної 

громади виділена субвенція з місцевого бюджету на закупівлю опорними 

закладами охорони здоров’я послуг щодо проектування та встановлення 

кисневих станцій за рахунок залишку коштів відповідної субвенції з 

державного бюджету, що утворився на початок бюджетного періоду в сумі 95 

662,50 грн (ККД 41058400). У зв’язку з цим, керуючись п. 15 рішення десятої 

сесії Корюківської міської ради восьмого скликання від 10.12.2021 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. Визначити: 

- головним розпорядником коштів субвенція з місцевого бюджету на 

закупівлю опорними закладами охорони здоров’я послуг щодо проектування та 

встановлення кисневих станцій за рахунок залишку коштів відповідної 

субвенції з державного бюджету, що утворився на початок бюджетного періоду 

в сумі 95 662,50 грн – Корюківську міську раду. 

- одержувачем бюджетних коштів – Комунальне некомерційне 

підприємство «Корюківська центральна районна лікарня» Корюківської міської 

ради.  

 

2. Фінансовому відділу Корюківської міської ради 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)».  



3. Контроль за виконання даного рішення покласти на постійну комісію 

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

культурного розвитку. 

 

 

Міський голова                                                                            Ратан АХМЕДОВ 

 


