
Додаток 1 до рішення  
Кіровоградської міської ради 
04 червня  2015 року 
№ 4109 

 

ЗАХОДИ 
щодо реалізації Програми розвитку культури і туризму в м. Кіровограді на 2015 рік 

Міський бюджет 
(тис. грн.) 

№ 
з/п 

Найменування Термін 
виконання 

Відповідальний за 
виконання 

Орієнтовний обсяг 
фінансування 

(тис. грн.) 

Всього 
(тис. грн.) 

Загальний 
фонд 

Спеціальний 
фонд (бюджет 
розвитку) 

Позабюджетні 
кошти (власні 
надходження) 

(тис. грн.) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

І. Збереження та розвиток мережі закладів культури, забезпечення їх сучасною матеріальною базою 
 

1.5 Реставрація військово-меморіального 
кладовища та виготовлення облікової 
документації 

2015 рік Відділ культури і 
туризму 

+ 40,0 + 40,0 + 40,0 - _ 

ІІ. Організація проведення масових заходів з культурного обслуговування населення 
2.1 Організація та проведення масових 

заходів, спрямованих на розвиток та 
підтримку культури, згідно з календарним 
планом, у т.ч. на протипожежні заходи 

2015 рік Відділ культури і 
туризму  

 
- 40 

 
- 40 

 
- 40 

 
- 

 
_ 

 ВСЬОГО:   0 0 0 0 0 

 
 
 
Начальник відділу  культури і туризму                                                                                           А. Назарець 

 
 
 

 
 
 
 
 



           Додаток  2  

           до рішення Кіровоградської міської ради 

           04 червня 2015 року № 4109 

 Зміни до видатків міського бюджету на 2015 рік  

   

              + збільшено 

              - зменшено 

              (грн)  

Видатки загального фонду  Видатки спеціального фонду 

з них: з них: з них: 
Код 

програмної 
класифікації 
видатків та 
кредитування 
місцевого 
бюджету 

Код 
тимчасової 
класифікації 
видатків та 
кредитуван-
ня місцевого 
бюджету 

Код 
функціональ-

ної 
класифікації 
видатків та 
кредитування 
бюджету 

Найменування згідно з 
типовою відомчою/типовою 
програмною/тимчасовою 
класифікацією видатків та 
кредитування місцевого 

бюджету 
Всього 

видатки 
споживання  оплата 

праці  

комунальні 
послуги та 
енергоносії 

видатки 
розвитку 

Всього 
видатки 
споживан-

ня 
 оплата 
праці  

Комуналь-
ні послуги 
та енерго-
носії 

видатки 
розвитку бюджет               

розвитку 

Разом 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16=5+10 

  24   Відділ культури та 
туризму 

0 0                   0 

  110000   Культура і мистецтво -40000 -40000                   -40000 

  110103 0822 

Філармонії, музичні 
колективи і ансамблі та 
інші мистецькі заклади та 
заходи  

-40000 -40000                   -40000 

  150201 0829 

Збереження, розвиток, 
реконструкція та 
реставрація пам'яток історії 
та культури 

+40000 +40000                   +40000 

      Всього видатків 0 0                   0 

    
  

       

 Начальник відділу культури і туризму         А.Назарець  

 

 


