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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  30 лстопада  2021  р.                     м. Ніжин                    №321

Про внесення змін до пункту 2 розпорядження 
від 08.11.2021 №296 «Про внесення змін
 до річного та помісячного  розпису бюджету
Ніжинської міської територіальної громади на 2021 рік»

 
   Відповідно до статей 42, 59, 73 Закону України «Про місцеве  самоврядування в  Україні», пункту 3 рішення міської  ради  VIII скликання №4-4/2020 від 24 грудня 2020 р. «Про бюджет Ніжинської міської територіальної громади на 2021 рік» Код бюджету 2553800000, розпорядження голови Чернігівської ОДА від 02.11.2021  №1011 «Про розподіл субвенції на будівництво(придбання) житла», рішень виконавчого комітету Ніжинської міської ради від 16.09.2021 р. №351, від 30.09.2021р. №378 «Про затвердження рішення комісії з питань формування пропозицій з використання у 2021 році субвенції з державного бюджету на придбання житла та приміщень для розвитку сімейних та інших форм виховання, наближених до сімейних, та на забезпечення житлом дітей –сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа або призначення їм грошової компенсації, що викладені у  протоколах  №1 від 09.09.2021р. та №2 від 29.09.2021р.відповідно, листа Департаменту фінансів від 04.11.2021р. №05-10/201 "Про помісячний розпис» 

	Внести зміни до  пункту 2 розпорядження від 08.11.2021 №296 «Про внесення змін до річного та помісячного розпису бюджету Ніжинської міської територіальної громади на 2021 рік та викласти його в наступній редакції: 
	Визначити головним розпорядником коштів субвенції Виконавчий комітет  Ніжинської міської ради:

- КПКВКМБ 0216083 «Проектні, будівельно-ремонтні роботи, придбання житла та приміщень для розвитку сімейних та інших форм виховання, наближених до сімейних, та забезпечення житлом дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа», КЕКВ 3000 

3.  Начальнику фінансового  управління міської  ради  ( Писаренко Л.В.):
  3.1. Внести зміни до  річного та помісячного розпису асигнувань загального та спеціального фондів бюджету Ніжинської міської  територіальної громади на 2021 рік.
  3.2.  Винести  дане  питання  на  затвердження Ніжинської  міської  ради.  
      3.3 Забезпечити оприлюднення цього розпорядження на офіційному сайті Ніжинської міської ради.
4. Контроль за  виконанням  даного  розпорядження  покласти  на   заступників  міського  голови з питань діяльності виконавчих органів ради, відповідно до розподілу посадових обов’язків та функціональних повноважень.

     


Міський    голова                                                           Олександр КОДОЛА




























Візують:

Начальник  фінансового  управління                                      Л.В. Писаренко

        
Начальник  відділу юридично - кадрового
забезпечення                                                                        В.О. Лега




