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Вiдповiдно до пункту 8 с,i,а,гтi 20 Ilюджет]]ого ]io,]Ieкcy ylcpaii*r, пункту
1.6 Гiрави;l склаltаrlня паспсlр,гiв бкl2цхlе,гtlих проI"рам мiсuевих бю,цлсетiв та
звiтiв про ik виконан}Iя, затвердженлх IIакtiзом Мittiоiеlэств;r фirtаноiв УкраТни
вiд i]6 серпня 2014 ро]ry }ф8З6, зарееоlроваl{оI,о в lvtilticз,epc;T"tзi кlст,иllji УкраiЪи
вiд 10 ]]ересня 2,014 року за uYlr1]()3/:;58tj0 (=i зl,лiлtамлt), рiшiень I{овгород-
CiBtpcbKoi районirоТ ра2"ци Чеlэнiгiвсьt tlТ облrас,гi вiдц 20 грl,лirя 2019 .Ng552 кПро
райrrлrrrиii бкlджеr,на 2020 piK>>, вiд 1З березrr;t2020 рOку Jф577 <Г[lэо B]IeceHHrI
змirt .цо рiшrення райоrlноi ради вiд 20 грудgя 2019 pcK)l L$i55,1 <Про районний
бюджет rTa 2020 piK>, lзiд 1Р червня 2020 року JYgбl() KII1lcl ijнecс]]iня змiн до
рiшсння районноТ радлI вiд 20 ipy/lнrl 2019 року JYs55:r <<1-[ро раiiоrrIlий бюджет
на 2020 piK>, вiд 18 lзересня2020 por{y lrlg622 <rlptl Iii-iссе]{i{я зlиiit до рiшення
райtlrrноi ради вiд 20 rрудня 2019 року }i"9552 <Про р:Lйоtlлtr,тйt бю/рiкет lп2020
pito;, спiLtьгtлtх розllорял)tень гirlriв райоrлшоТ l{epяiittj[loT irдмiлtiс:тiэаlцi'i i районноТ
рад1.I вiдt 05 JIюl,ого 2020 poкi/ N9;Z3l2 <Про I]llcce|{Itя зьцirл дtl показникiв
райtlrtного бюджету>, вiд 17 лtотого 11020 рOку Jф_j5l-j кlI1эо l]не()е}trrя зшtiн до
поксLзниliiв раЙошлого бюдхtе,гу)), lчiд 25 j'потого 2(i2,\.) i)u](y ]Vg58i4 <II-;lo в]lесення
змitt 7:1о liоказникiв 1lаi.rонного бюl,tжс,,l,/)), вi,ц 1З бере:;lrя 2020 року j,{gitбiS кПро
BIjieceFIIlr{ змiн до ]Iоказникiв районri()]-() бlrl,rl;кету)), вi,ц _i0 березrui ?01lC року
N9L)/б <ГIро BHeceHHя:lMiH д{о показнtлтсi;з;эаitонно:,rl бlо;ртtет,у>, лliц 01 квiтня
202L) року JVq104/7 кГГро видiленtlя ](оurгiв>. вiд 21) I,:BjTtlx 2\j2a р()к,/ Jфl2З/9
<IIро вItесення змirr /r(o показнlткiв рirЙоllвог,о бtоl,>rсt:l,yl>, Bilt 19 .iеlэвt tя 2а20
poKrr J\Ъ152111 кПро вI{есен}Iя lirr,tirt ло лоi(азtlикiв рай\)tir]оtтl блtl,цлссту)), вiд З0
чер]tЕя 2020 року JЧ.l163i12 <<l[po вL{есэннrt змiн дl) гlок:tзittткiв раl)tонного
бТОДlЖеТУ>, Bi/l 16 лltпlr-ят 202а рOку Nl.l79i1,1 <ГIро ]jLleOe}IH)l змitt до flокzlзникiв

раЙt)Itноl,о бюджету>, вiд 2В лиrtня 2С2О року Л,rtg"iilб K;11;o l]tiесе]{tlя зlчлiн до
поксLзtIикiв районного бюджетlr gц 2t)20 piK>" вiд 2б ,(:р]]нr] 2U2(.) року X921r5l17
кIIро внссеFiFIя змiн до показ]I1.1l(iв бli,д;iс,эт:/ rIa 2020 1;ill>, Hi;i 21 llcpi:ct1.1t 2а20
рок)/ J\ъ215/17 кПро BHeceHIut зiиitз д.0 покезгrикiь бrо.ц;;lс:,гу Hat 2020 piK>,



2

розпорядження голови райоiтнtli деряiав}IоТ адмiнiотрацii вiд 08 жовтIIя 202а

року JфЗ02 <Про внесення змiн до [окiLз}Iикiв бюджOlу на2{}2а року)
зобов'язую:

1- Внести змiни до IIаспорl,а блоджетноI trpolpaм,lf l-ia 2а2а piK за
кодOм програNIноi класифiкацii видаткiв та кред{ит)rваЕiня мiсцевих бюджетiв
(КПКВК) 021,З242 <Iншi захOди у сферi соцiальноl,о захисту i соцiального
забезпеченнrD), що додLаеться.

2. Внести змiни до Паспорта бr<lдхсетноТ прсlграм}1 lla 202а piK за
кодом програмноi класифiкацiТ видаrтсiв T;r кредитува}lня мiсцевих бrоджетiв
(КtIКВК) 0218110 <Заходи iз запобiганн}I т,а лiклзiда:дii надзвrlчайttих с,а,iуацiй
та наслiлкiв стихiйного лиха)), 1цо /Iо/{аеться.
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