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УКРАЇНА
ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛАСТЬ
МІСТО  НІЖИН
М І С Ь К И Й   Г О Л О В А

Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я

Від  04.11.2019 р.                           м. Ніжин                            № 286

Про внесення  змін  до річного
та  помісячного  розпису
бюджету  міста  Ніжина  на 2019 рік

Відповідно до статей 42, 59, 73 Закону України "Про місцеве  самоврядування в  Україні", Регламенту виконавчого комітету Ніжинської  міської ради Чернігівської області VІІ скликання, затвердженого  рішенням  виконавчого  комітету міської ради від 11.08.2016 року № 220, пункту 4 рішення міської  ради  VII скликання № 7-50/2019 від 16 січня 2019р."Про міський бюджет м. Ніжина на 2019 рік", листа  управління праці та соціального захисту населення Ніжинської міської ради від 01.11.2019 № 01-16/05/5524 "Про перерозподіл субвенцій"

 Погодити :

1. Управлінню праці  та соціального захисту населення Ніжинської міської  ради внесення  змін  в межах  виділених субвенцій  на 2019 рік ,  а саме:

	Зменшення надання  допомоги  при народженні дитини, КПКВКМБ 0813043 на 200 000,00 грн.;


	Збільшення відшкодування  послуги з догляду за дитиною до трьох років "муніципальна няня", КПКВКМБ 0813049  на 50 000,00 грн.;


	Збільшення  надання  державної соціальної допомоги особам, які не мають права на пенсію, та особам з інвалідністю, державної соціальної допомоги на догляд, КПКВКМБ 0813082 на 70 000,00 грн.


	Збільшення надання тимчасової державної соціальної допомоги непрацюючій особі, яка досягла загального пенсійного віку, але не набула права на пенсійну виплату, КПКВКМБ 0813084 на 80 000,00 грн.;


2. Начальнику фінансового управління міської ради                    (Писаренко Л.В.): 
2.1. Внести  зміни  до річного та помісячного розпису  асигнувань  загального фонду  міського  бюджету  на  2019 рік. 
2.2. Винести  дане  питання  на  затвердження  міської  ради.

3. Контроль за  виконанням  цього  розпорядження  покласти  на   заступників  міського  голови з питань діяльності виконавчих органів ради, відповідно до розподілу посадових обов’язків та функціональних повноважень. 



  
Міський  голова                                                                А.В.Лінник
































Подає:

Начальник  фінансового  управління                                      Л.В.Писаренко

     
Погоджує:


Начальник  відділу юридично - кадрового
забезпечення                                                                           В.О.Лега




