
 
У К Р А Ї Н А 

 

КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛАСТЬ 
 

Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я 
 

 

20 грудня 2022 року                  м. Корюківка                                                № 151 

 

Про внесення змін  

     

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 28.02.2002р 

№228 «Про затвердження Порядку складання, розгляду, затвердження та 

основних вимог до виконання кошторисів бюджетних установ», з метою 

ефективного використання бюджетних коштів та своєчасного фінансування 

видатків міського бюджету: 

1.Внести зміни до плану використання одержувача бюджетних коштів, а 

саме: 

- по КНП «Корюківська центральна районна лікарня» Корюківської міської 

ради зменшити призначення на оплату електроенергії в сумі 316 000,00грн. на 

інші виплати населенню в сумі 95 000,00грн. та збільшити призначення 

заробітну плату в сумі 336 850,00грн. та нарахування на заробітну плату в сумі 

74 150,00грн. 

Підстава: подання КНП «Корюківська центральна районна лікарня» 

Корюківської міської ради  від 20.12.2022 № 2. 

 

- по КНП «Центр первинної медико-санітарної допомоги «Корюківський 

центр сімейної медицини» зменшити призначення на придбання предметів, 

матеріалів, обладнання та інвентаря в сумі 79625грн. 35коп., на придбання 

медикаментів та перев’язувальних матеріалів в сумі 5735грн. 02коп., на оплату 

теплопостачання в сумі 10683грн. 64коп., на оплату електроенергії  в сумі 

26588грн. 03коп.,  та збільшити призначення заробітну плату в сумі 

95310грн.78коп. та на нарахування на оплату праці в сумі 24733,00грн.,  на 

оплату інших енергоносіїв та інших комунальних послуг в сумі 2588грн. 26коп. 

Підстава: лист КНП «Центр первинної медико-санітарної допомоги 

«Корюківський центр сімейної медицини» від 20.12.2022 № 03-05/299. 

 

- по Корюківській ЖЕК, а саме зменшити призначення на оплату інших 

поточних видатків в сумі 1600,00грн., на оплату послуг (крім комунальних) в 

сумі 900,00грн. та збільшити призначення на придбання предметів, матеріалів, 

обладнання та інвентаря в сумі 2500,00грн. 

Підстава: лист Корюківської ЖЕК від 20.12.2022 № 223. 



2. Збільшити планові кошторисні призначення спеціального фонду по 

іншим джерелами власних надходжень (ККД 25020100) у зв’язку з 

надходженням благодійної допомоги від батьків, а саме: 

-по ДНЗ № 1 «Дельфін» по КЕКВ 2210 «Предмети, матеріали, обладнання 

та інвентар» в сумі 34810,00грн. 

  Підстава: подання ДНЗ «Дельфін» Корюківської міської ради від  

20.12.2022року;  

 -по ДНЗ №4 «Веселка» по КЕКВ 2210 «Предмети, матеріали, обладнання 

та інвентар» в сумі 26350,00грн.,   

 Підстава: подання ДНЗ № 4 «Веселка» Корюківської міської ради від 

20.12.2022року. 

 

  

 

  

 

 

  

Міський голова                                                               Ратан АХМЕДОВ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


