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с. Вiта-Поштова

Про внесення змiн до загального фонду мiсцевого бюДжеТУ На 2022 PiK

Вiдповiдно до пункту 23 частини 1 cTaTTi 26 Закону УкраТrrи <Про мiсцеве

самоврядуваIIня в YKpaTHi> :

НАКАЗУЮ:

1. Внести наступнi змiни до помiсячного розпису доходiв загального фоrlду

мiсцевого бюджету на2022 piK по:

ккД 41053900 <Iншi субвенцii з мiсцевого бтоджету)):

зменшиТи асигнування в TpaBT-ti на суму l7 700,00 грп

зменшити асигнування в ,tepBHi на суму 5 900,00 грrt

зменшиТи асигFIуваЕIня в липtri на 5 900,00 грн

зменшиТи асигнуванЕIя в серпнi на суму 5 900,00 грн

змеIIшиТи асигнування в BepecHi на 5 900,00 грн

зменшиТи асигнування в я<овтнi на 5 900,00 грн
зменшити асигнування в листопадi IIа суму 5 900,00 грн

зменшиТи асигI]ування в грулrтi rrа 5 900,00 грrr

2. Внести змitlи до рiчного розпису бюджету по К'ГtТidвк мБ 01 п3O5Ф

<Пiлlьговс п4елиLIнс облугtllзуI]анЕIя осiб, якi постраждали внаслiдок
l{орrrобИльсьtссlТ катастрофи> КЕЕ{В 26х0, а ca]vle зfuIоIIшI,{,Ги IIll загалыI)/

cylvly 59 000,00 грн,

3. внести змiни до помiсячного розпису асигнувань загального фонду

мiсцевого бюджету по ктпквк мБ 0113050 кЕкВ 5000, i:I сап{е

змсllшлl,ги IIа:

l7 700,00 грн - TpaBclrb
5 900.00 гртl ,теl]тзетlь

_5 !)00,00 грн липеi,IL





: :00 00 грн ccllllelIb
) 9(}0,00 грII - BepeL]cIIb
5 9()0,00 r.pн - жовlе]]L
-ý 900,00 цэн Jll.]c1.olla/i
5 900,00 грн грудс:l+ь

,^

5. ГоловномУрозпоряднику 
та одерхtувачам ко

6. ft:#rТIffЗ: 
ЛЛанiв uЙф"uнъ та планiв -ffi;}"":ff#ПОВЦнi змiн
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" 
., n о i р ад и

* 
filffii;:.X:i;ix'*:i':.ffi i:::#-ьного ф онду мiсцевого бrодя<ст,

;Ij::у]и асигнуваI]ня в KBiTHi на 5 155,00 грнкпкЕN4Бffi2]з0
5 155,00 грн збiльrпити асигнуваIIня в тlэавlтi I

F{iт ча.lт ь rди к }чгJ ре tsJr
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