УКРАЇНА

РІШЕННЯ
ВИКОНАВЧОГО КОМІТЕТУ МІСЬКОЇ РАДИ
МІСТА КРОПИВНИЦЬКОГО
від «_____» _________20___ року

№ _____

м.Кропивницький

Про перерозподіл видатків
по відділу культури і туризму
Кіровоградської міської ради
на 2017 рік
Керуючись ст. 53, 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 2011 року № 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» зі змінами, з метою
повного забезпечення розрахунків по оплаті праці працівників бібліотек та
забезпечення норм теплового режиму в установах культури, розрахунків за
природний газ і теплопостачання виконавчий комітет міської ради міста
Кропивницького
В И Р І Ш И В:
Перерозподілити видатки по відділу культури і туризму міської
ради, збільшивши видатки за бюджетними програмами 2410180
«Керівництво і управління у сфері культури і туризму» на 8,5 тис. грн,
2414060 «Бібліотеки» на суму 121,5 тис. грн та 2414070 «Музеї та виставки»
на 9,5 тис. грн шляхом зменшення видатків за бюджетною програмою
2414030 «Філармонії, музичні колективи та ансамблі та інші мистецькі
заклади та заходи» на 139,5 тис. грн в межах загального обсягу бюджетних
призначень головного розпорядника згідно з додатком.
2.
Відділу культури і туризму міської ради погодити перерозподіл
видатків з комісією з питань бюджету, податків, фінансів, планування та
соціально-економічного розвитку міської ради.
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.
1.

Міський голова
Назарець 22 25 33

А.Райкович

Додаток
до рішення виконавчого комітету
міської ради міста Кропивницького
«____» _________ 2017
№_____
Перерозподіл видатків по відділу культури і туризму міської ради на 2017 рік
КТПКВК МБ/КЕКВ

місяць
листопад
грудень
Міський бюджет (загальний фонд)

Разом на
2017 рік

Відділ культури і туризму (головний розпорядник)
Відділ культури і туризму (відповідальний виконавець)
2414030 «Філармонії та музичні колективи і
ансамблі та інші мистецькі заклади та
заходи» всього, у т.ч.
КЕКВ 2110 «Оплата праці»

-32 000

-107 500

-139 500

-57 000

-57 000

-12 500

-12 500

-38 000
+89 500

-70 000
+121 500

КЕКВ 2110 «Оплата праці»

+50 000

+50 000

КЕКВ 2120 «Нарахування на оплату праці»

+11 000

+11 000

+22 500

+54 500

КЕКВ 2274 «Оплата природного газу»

+6 000

+6 000

2414070 Музеї та виставки всього, у т.ч.

+9500

+9500

КЕКВ 2274 «Оплата природного газу»
2410180 Керівництво і управління у сфері
культури і туризму всього, у т.ч.
КЕКВ 2110 «Оплата праці»
КЕКВ 2120 «Нарахування на оплату праці»
Всього по КПКВК МБ 2414000 Відділ
культури і туризму (міський бюджет)
КЕКВ 2110 «Оплата праці»
КЕКВ 2120 «Нарахування на оплату праці»
КЕКВ 2271 «Оплата теплопостачання»
КЕКВ 2274 «Оплата природного газу»

+9500
+8500

+9500
+8500

+7000
+1500

+7000
+1500

0
0
0
-15 500
+15 500

0
0
0
-15 500
+15 500

КЕКВ 2120 «Нарахування на оплату праці»
КЕКВ 2271 «Оплата теплопостачання»
2414060 Бібліотеки всього, у т.ч.

КЕКВ 2271 «Оплата теплопостачання»

Начальник відділу
культури і туризму

-32 000
+32 000

+32 000

0

0

А.Назарець

