УКРАЇНА

РІШЕННЯ
ВИКОНАВЧОГО КОМІТЕТУ КІРОВОГРАДСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
від «___»__________ 2017 року

№ _____

Про перерозподіл видатків
по відділу культури і туризму
міської ради на 2017 рік
Керуючись ст.140,143 Конституції України, підпунктом 7 п. «а» ст.32
Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», ст.23 Бюджетного
кодексу України, постановою Кабінету Міністрів України від 12 січня 2011року
№ 18 «Про затвердження Порядку передачі бюджетних призначень,
перерозподілу видатків бюджету і надання кредитів з бюджету», п. 12 рішення
Кіровоградської міської ради від 20 грудня 2016 року № 709 «Про міський
бюджет на 2017 рік», з метою забезпечення проведення робіт по будівництву
водопровідної мережі бібліотеки–філії № 9 Кіровоградської міської
централізованої бібліотечної системи (вул. Брестська 1-а) виконавчий комітет
Кіровоградської міської ради
В И Р І Ш И В:
1.
Перерозподілити видатки по відділу культури і туризму міської
ради, збільшивши видатки за бюджетною програмою 2416310 «Реалізація
заходів щодо інвестиційного розвитку територій» на суму 20,0 тис. грн шляхом
зменшення видатків за бюджетною програмою 2414100 «Школи естетичного
виховання дітей» в межах загального обсягу бюджетних призначень головного
розпорядника згідно з додатком.
2.
Відділу культури і туризму міської ради забезпечити погодження
перерозподілу видатків, передбачених пунктом 1 цього рішення, з постійною
комісією міської ради з питань бюджету, податків, фінансів, планування та
соціально-економічного розвитку.
3.
Фінансовому управлінню міської ради внести зміни до розпису
міського бюджету в установленому порядку.
4.
Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника
міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради Дзюбу Н.Є.
Міський голова
Назарець 22 25 33

А. Райкович

Додаток
до рішення виконавчого комітету
Кіровоградської міської ради
«___» ____________ 2017
№_____
Перерозподіл видатків по відділу культури і туризму міської ради на 2017 рік
КТПКВКМБ/КЕКВ

місяць
березень
червень
Міський бюджет (спеціальний фонд)

Разом на
2017 рік

Відділ культури і туризму (головний розпорядник)
Відділ культури і туризму (відповідальний виконавець)
2414100 «Школи естетичного
виховання дітей)

-20 000

-20 000

3110
Придбання
обладнання
довгострокового користування
2416310 «Реалізація заходів щодо
інвестиційного розвитку
територій»

-20 000

-20 000

3122 Капітальне будівництво
Всього по КПКВКМБ 2414000
Відділ культури і туризму
(міський бюджет)
3110
Придбання
обладнання
довгострокового користування
3122 Капітальне будівництво

Начальник відділу
культури і туризму

-20 000

+20 000

+20 000

+20 000
+20 000

+20 000
0

-20 000

-20 000
+20 000

+20 000

А. Назарець

