
 

У К Р А Ї Н А 
 

Р І Ш Е Н Н Я 
 

ВИКОНАВЧОГО КОМІТЕТУ МІСЬКОЇ РАДИ  

МІСТА КРОПИВНИЦЬКОГО 

 
від 10 липня 2018 року         № 340 

м.Кропивницький 

 

Про перерозподіл видатків 

по відділу культури і туризму 

Міської ради міста Кропивницького 

на 2018 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 2011 року № 18 «Про затвердження Порядку передачі бюджетних 

призначень, перерозподілу видатків бюджету і надання кредитів з бюджету», 

п. 10 рішення Міської ради міста Кропивницького від 21 грудня 2017 року                         

№ 1360 «Про міський бюджет на 2018 рік», з метою забезпечення проведення 

робіт по ремонту приміщення бібліотеки–філії № 21 Кіровоградської міської 

централізованої бібліотечної системи (вул. Кременчуцька, 13) та 

облаштування вузла обліку природного газу у Будинку культури 

Масляниківки Виконавчий комітет Міської ради міста Кропивницького 
 

В И Р І Ш И В: 
 

1. Перерозподілити видатки за кодами економічної класифікації по 

відділу культури і туризму Міської ради міста Кропивницького, збільшивши 

видатки за бюджетними програмами 1014030 «Забезпечення діяльності 

бібліотек» на суму 339 950 гривень та 1014060 «Забезпечення діяльності 

палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних 

закладів» на суму 20 000 гривень шляхом зменшення видатків за бюджетною 

програмою 1014020 «Фінансова підтримка філармоній, художніх і музичних 

колективів, ансамблів, концертних та циркових організацій» в межах 

загального обсягу бюджетних призначень головного розпорядника згідно з 

додатком. 

2. Відділу культури і туризму Міської ради міста Кропивницького 

забезпечити погодження перерозподілу видатків, передбачених пунктом 1 

цього   рішення,  з   постійною   комісією   міської   ради   з  питань  бюджету, 
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податків, фінансів, планування та соціально-економічного розвитку.  

3. Фінансовому управлінню Міської ради міста Кропивницького внести 

зміни до розпису міського бюджету на підставі даного рішення,  

погодженого комісією з питань бюджету, податків, фінансів, планування та 

соціально-економічного розвитку міської ради 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           А. Райкович 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Данова 24 57 47         

 



Додаток 

         до рішення Виконавчого  

комітету Міської ради  

міста Кропивницького 

         10 липня 2018  

         № 340 

 

Перерозподіл видатків 

по відділу культури і туризму Міської ради міста Кропивницького 

 на 2018 рік 
                   

КТПКВКМБ/КЕКВ Разом на 2018 рік     

(грн) 

Міський бюджет (загальний фонд) 

Відділ культури і туризму (головний розпорядник) 

Відділ культури і туризму (відповідальний виконавець) 

1014020 «Фінансова підтримка філармоній, художніх і 

музичних колективів, ансамблів, концертних та циркових 

організацій»  

- 359950 

2240 Оплата послуг (крім комунальних) -187800 

2270 Оплата комунальних послуг та енергоносіїв -172150 

2271 Оплата теплопостачання -143400 

2272 Оплата водопостачання та водовідведення   -5800 

2273 Оплата електроенергії -22950 

1014030 «Забезпечення діяльності бібліотек»  +339950 

2210 Предмети, матеріали, обладнання та інвентар +132150 

2240 Оплата послуг (крім комунальних) +207800 

1014060 «Забезпечення діяльності палаців і будинків 

культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних 

закладів»  

 

+20000 

2240 Оплата послуг (крім комунальних) +20000 

  

Всього по КПКВКМБ 1010000 Відділ культури і туризму 

(міський бюджет) 

0 

2210 Предмети, матеріали, обладнання та інвентар +132150 

2240 Оплата послуг (крім комунальних) +40000 

2270 Оплата комунальних послуг та енергоносіїв -172150 

2271 Оплата теплопостачання -143400 

2272 Оплата водопостачання та водовідведення   -5800 

2273 Оплата електроенергії -22950 

 

 

Начальник відділу 

культури і туризму          А. Назарець 


