
  

 

 

 

 

УКРАЇНА 

ГОРОДНЯНСЬКА МІСЬКА РАДА 

 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

(дев’ятнадцятої (37) сесія сьомого скликання) 
 

від 03 грудня 2019 року  

м. Городня 

 

Про внесення змін до 

Програми розвитку культури на 2019 рік 

на території Городнянської міської ради 

 
 

З метою інформування та задоволення творчих потреб громадян, їх 

естетичного виховання, розвитку та збагачення духовного потенціалу через 

проведення щорічних масових, концертних, культурних заходів, що мають 

представницький характер або присвячені знаменним датам, річницям, а також 

з метою уточнення фінансових показників, 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 

 

ВИРІШИЛА: 
 

1. Внести та затвердити зміни до Програми розвитку культури на 2019 

рік на території Городнянської міської ради, затвердженої рішенням 

одинадцятої (29) сесії Городнянської міської ради сьомого скликання від 22 

грудня 2018 року «Про затвердження Програми розвитку культури на 2019 рік 

на території Городнянської міської ради» зі змінами, внесеними рішеннями  

тринадцятої (31) сесії сьомого скликання від 26.03.2019 року «Про внесення 

змін до Програми розвитку культури на 2019 рік на території Городнянської 

міської ради», чотирнадцятої (32) сесії сьомого скликання від 23.05.2019 року 

«Про внесення змін до Програми розвитку культури на 2019 рік на території 

Городнянської міської ради», шістнадцятої (34) сесії сьомого скликання від 

01.08.2019 року «Про внесення змін до Програми розвитку культури на 2019 рік 

на території Городнянської міської ради», вісімнадцятої (36) сесії сьомого 

скликання від 18.10.2019 року «Про внесення змін до Програми розвитку 

культури на 2019 рік на території Городнянської міської ради», а саме: 
 

1.1. Пункти 6,7 паспорту Програми викласти в наступній редакції: 



6 Загальний обсяг ресурсів, 

необхідних для 

 

 реалізації програми, всього 13909,210 тис.грн 

 в т.ч.  

7 коштів міського бюджету 13909,210 тис.грн. 

 

1.2. Розділ V Програми викласти у наступній редакції : 

«V. Фінансове забезпечення Програми та етапи її реалізації 

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». 

 

1.3. Розділ IX Програми викласти в новій редакції:  

 

«IX. Орієнтовне ресурсне забезпечення Програми 

 
Орієнтовний обсяг коштів, які пропонується      Орієнтовна сума (тис.грн) 

          залучити на виконання Програми 

 

Орієнтовний обсяг ресурсів бюджету ОТГ                       
                     загального фонду                12764,940 

 

Орієнтовний обсяг ресурсів бюджету ОТГ 

       спеціального фонду               1144,270 

в т.ч. 

Орієнтовний обсяг капітальних видатків  

(бюджет розвитку)                                727,100 

 

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 


