
вIJIъногIрсъкд мIсъкд рддд днIпропЕтровсъкоi оьлдстr
викондвчйй K6MITET вIлъногIрськоi MIcbKoi рдди

ДНIПРОПЕТРОВСЬКОI ОБЛАСТI
(ВIЛЪIIОГIРСЬКИ Й N{IСЪКВИКОНКОМ)

рIшЕння

/2 с,rп"r 20рз м.Вiльногiрськ Р, ,i 2З

Про перерозполiл видаткiв на2023 piK по департаменту соцiально-гуманiтарноТ

ltолiтики Вiльногiрськот MicbkoT Ради Щнiпропетровськот областi У Ьiеж;lх

загаJlьного обсягу бюджетrtих призначень бюлжету громади

Керуючись ст. 23 Бюджетного кодексу УкраТни, вiдповiдно ло рiшення

вiльноiiрськоi MicbKoT ради lI,нiпропетровськот областi вiл з0 листопада

2о2:. року N9576-2l/vtli uПро затвердження Порядrсу передачi бюджетних

призначень, перерозполiлу видаткiв бюджету Вiльногiрськот мiськоi

,Ёриrорiальноi громади l[нiпропетровськоТ областi>, tta пiдставi пункту 1 1.8

рiшеrrня ВiльногiрськоТ MicbKclT Ради /{нiпропетровськоТ областi вiд 2l грулrrя

2022 рокУ J\b l026_40/VIII кПро бlолжет ВiльногiрськоТ MicbKoT тсрl,tторiальt"ri

ГРОIчIаДи на 2023 piK>, ст.52 Закону УrсраТни кПро мiсцеве самоврядування в

YKpaTHi> (iз змiнами). виконавчl,tГ,t KoMiTeT' MicbKoT Ради

ВИРIШИВ:

l. Здiйснити rlерерозгtодiл видаткiв по загаJIьному фопду бrоджету громади

на 202з pik у межах загаJIьног,о обсягу бюджетних призначень передбачених

I.олов}IомУ розпоряД}IикУ коштiВ - депаРтамеIlтУ соцiа:lьно-гуманiтарtrоТ

полi,гики Bi"llbHol,ipcbKoT MicbKoT Ради l\rrirrpoпeTpoBcbкoT областi, а саме:

1.1. Змеrlrrrиiи бкlлх<етrti llризначеI{ня 2о2з року по заг€шьному фонпУ

бrолжету громали, втоN{у числi:
- По коду ПКВКМlБ 08l4060 <Забезпечення

куJIь,гури, клубiв, цеrtтрilз дозвiлля та itttttих

28970,00 грtt;

1.2. Збiльrшити бlollx<eTlti призrtачеFIIIя 202З року по загаJIьному фоrlду
мiсl,кого бюлжету, в тому,lислi:

- lIo коДу гIквкмБ 08l40б0 <ЗабезtlеченFIя дiяльltостi палацiв i булиrrкiв

культури, клубiв, tteHTpiB лозвiл.ltя та iнших клубttltх заклалiв>) па суму

l8970,00 грн;

дiяльностi палацiв i були1,1кiв

клубних закладiв)) на суму



_ по коду пквкмБ 081t080 кнадання спецittльноТ освiти мистецЬКИМИ

школами) на суму 10000,00 г lH.

2. MicbkoMy фiнансовоиу управлiнню Вiльногiрськоi Micbkoi ради

,щнiпропеrро".u*ьт областi внести змiни до розпису видаткiв бюджеry громади

в установленому чинним законодавством Укратни порядку.

З. Координачiю роботи щодо виконання цього рiшення покJIасти на

заступни*ч N{iau*ого голови з питань дiяльностi виконавчих органiв ради -
директора департаменту соцiально гуманiтарноi полiтики Вiльногiрськоi

мiськоi ради Днiпропетiовськот областi, контроль - на заступника мiського

голови з питань дirrru"Ъ.ri виконавчих органiв ради - начаJIьника мiського

фiнансового управлiння Вiльногiрськот MicbkoT Ради Щнiпропетровськот областi,

мiський голова Володимир ВАСИЛЕНКО


