
17 лютого 202l року

КЕГИЧIВСЬКА СЕЛИIЦНА РАДА
VI позачергова сесiя VIШ скликання

рIшЕння

смт Кегичiвка Nь 254

Про затвердження розпоряд}кення
селиIцнOго голови вiд 04 лютого 2021 року
ЛЪ 35 кПро внесення змiн до бюджету
Кегlлчiвськоi селипIноi ралlл на 2021 piK>

Керуючись статтями 4, 10,,25-26, 42, 46, 59 Закону Украiни кПро мiсЦеве

самоврядування в YKpaiHi> та пунктом 13 рiшення селищноi ради вiд24 ГрУДня

202О року JYQ 74 <Про бюджет Кегичiвськоi селищноi рuд" на 2021 piK>,

селищна рада

ВиРIшиЛА:

1. Затвердити розпорядження селищного голови вiд 04 лютого 2021 рокУ
N 35 кПро внесення змiн до бюджету Кегичiвськоi селиrriноТ ради Tla 2021 piK>

(додасться).

2. Контроль за виконанням цього рiшення покласти на постiйну комiсiю
з питань бюджету, фiнансiв, соцiально-економiчного розвитку та комунальноТ

власностi Кегичiвськоi селиш{ноi ради (голова KoMicii Вiкторiя ЛУtЕНКО).
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КЕГИЧIВСЬКА СЕЛИIЦНА РАДА
КЕГИЧIВ СЬКИЙ СЕЛИЩ НИЙ ГОЛОВА

04 лютого 202l року

Про внесення змiн до бюджеry
Кегрtчiвськоi селищноi рали
на 2021 pir<

РОЗШОРЯД}КЕННЯ

смт кегичiвка лъ з5

Керуючисъ статтею 23 Бюджетного кодексу Украiни, статтями 4, 10,
25-26, 42, 46,59 Закону Украiни (Про мiсцеве самоврядування в YKpaiHi> та
пуI-Iктом 13 рiшення селищноi ради вiд24Iрудня 2020 року J\Ъ 74 <Про бюджет
Кегичiвськоi селищноi ради на 202| piк>, ураховуючи погодження постiйноi
KoMicii з питаFIь бюджету, фiнансiв, соцiально-економiчного розвитку та
комуналъноi власностi селищноi ради вiд 04 лютого 2021r року J\Ъ 7, з метою
проведення сво€часних розрахункiв та недопущення кредиторсъкоi
заборгованостi

1. Провести змiни до рiчного та помiсячного розпису загального фо"ду
на 2021piK по головному розпоряднику коштiв - Кегичiвськiй селищнiй радi за
бюдхсетною програмою 0116030 <<Органiзацiя благоустроIо населеFIих пунктiв>>
в межах затвердженого обсяry асигнувань, а саме:

зменшити видатки по КЕ,КВ 22|0 кПредмети, матерiали, обпаднаннrI та
iнвентар>>;ЖY"lri#:'-ъЪ'Jиfr'l##;а,,ослуг(крiмкомуналъних)>в

лютому 202I року на суму б21 грн.

2. Фiнансовому вiддiлу селищноi ради (Олена ТАРАСОВА) подати на

розгляд черговоi cecii селищноi ради вiдповiднi змiни до бюджету Кегичiвськоi
селищноТ ради на 2021 piK.

3. Коrrтроль за виконан}шм

{крдits}

Кегичiвський селищний


