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УКРА ЇНА 
 

ГОРОДНЯНСЬКА МІСЬКА РАДА 

 

Р І Ш Е Н Н Я 
 

( чотирнадцята ( 32 ) сесія сьомого скликаня) 

 

 

від 23 травня 2019 року 

м. Городня 

 

Про внесення  змін до  

Програми розвитку культури на 2019 рік 

на території  Городнянської  міської ради 
 

 

В зв’язку з внесенням змін до міського бюджету на 2019 рік, враховуючи 
рекомендації постійної комісії міської ради з питань бюджету, планування, 
фінансів та соціально-економічного розвитку, керуючись ст. 26 Закону України 
«Про місцеве самоврядування в Україні» Городнянська міська рада 

 

В И Р І Ш И Л А : 
 
 

1. Внести зміни до Програми розвитку культури на 2019 рік  на території  

Городнянської  міської ради, затвердженої рішенням  одинадцятої (29) сесії 

сьомого скликання Городнянської міської ради від 22 грудня 2018 року «Про 

затвердження Програми розвитку  культури на 2019 рік  на території  

Городнянської  міської ради »,  а саме:  

1.2. Викласти пункти 6,7  поспорту Програми в наступній редакції: 

6 

Загальний обсяг ресурсів, 

необхідних для  

 реалізації програми, всього  13042,910 тис. грн 

  в т.ч.  

7 коштів міського бюджету 13042,910 тис. грн. 

 

1.3. Розділ V. Фінансове забезпечення Програми та етапи її реалізації 

викласти у наступній редакції :  

«Фінансування Програми здійснюється виключно за умови затвердження 
бюджетних призначень на її виконання рішенням про міський бюджет на 

відповідний рік (рішенням про внесення змін до міського бюджету на 
відповідний рік) згідно з розписом міського бюджету». 

1.4. Розділ ІХ Програми викласти в новій редакції:   



«ІX. Орієнтовне  ресурсне  забезпечення  програми   

Орієнтовний обсяг коштів, які пропонується 

залучити на виконання програми 

Орієнтовна сума (тис. грн) 

Орієнтовний обсяг ресурсів бюджету ОТГ без  

капітальних видатків 

12393,910 

Орієнтовний обсяг  капітальних видатків 649,0» 

  

   

2. Фінансовому відділу Городнянської міської ради  врахувати обсяги 

фінансування щодо забезпечення реалізації  Програми розвитку культури на 2019 

рік на території  Городнянської  міської ради. 

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію 

міської ради з питань бюджету, планування, фінансів та соціально-економічного 

розвитку . 

 

 

Міський голова А.І. Богдан 
 


