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Eelarveliste assigneeringute iimberpaigutamine
1. Asjaolud ja menetluse kaik
Narva Linnavalitsuse Kultuuriosakond esitas taotluse eelarveliste vahendite umberpaigutamiseks
summas +-114487 eurot.
Vastavalt Narva Linnavalitsuse Kultuuriosakonna 01.07.2022.a taotlusele ill 3.1-8/6504
Rahandusamet esitab Narva Linnavalitsusele korralduse eelncu eelarveliste assigneeringute
nmberpaigutamise kohta.
Eelarveliste assigneeringute umberpaigutarnine teostatakse tegevusalade ning eelarveartiklite
kuluartiklite loikes.

2. Oiguslikud alused
Vastavalt Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 30 loike 1 punktidele 2 ja 3 ning Narva
Linnavalitsuse 28.05.2003.a. maaruse nr 412 "Eelarveliste asutuste eelarve planeerimise,
eelarveliste vahendite tlmberpaigutamise ja finantseerimise taotluste ning aruandluse esitamise
kord" alusel eelarveliste assigneeringute timberpaigutamine teostatakse linnavalitsuse loal.
3.0tsus
Lubada teha eelarveliste assigneeringute
Kultuuriosakonnale
LINNA POHIEELARVE (LE-P)
eurodes
Tegevusala kood ja
koodi I fiksuse nimetus
08102 - Sport (Narva Paemurru
Spordikooli

08102 - Sport (Narva Spordikool

Energiay

08109 - Vaba aja uritused
(Kultuuriiiritused)

ttmberpaigutamine

Kontoklass voi -ruhm ja nende nimetus

Linnavalitsuse

Vahendamine Suurendamine

-

1337

- 90

-

- 90

1337

500 - tootasu

-

4056

506 - tOojoukuludega kaasnevad maksud ja
sotsiaalkindlustusmaksed
08 I02 - Sport (Na rva Spordikool En ergia)
KOKK1J:

-

1 096

-

5152

- 5000

-

- 5000

-

-

5000

-

5000

- 80

-

- 80

-

500 - tootasu

-

8597

506 - to6joukuludega kaasnevad maksud ja
sotsiaalkind Iustusmaksed

-

2906

55 - majandamiskulud

-

80

500 - tootasu
506 - to6joukuludega kaasnevad maksud ja
sotsiaalkindlustusmaksed
08102 - Sport (Narva Pa emurru Spordikool)
KOKKU:

55 - majandarniskulud
08109 - Vaba aja uritused (Kultuuriiaituseds
KOKKU:

08109 - Vaba aja iiritused (Narva
55 - majandamiskulud
Laste Loomemaja)
08109 - Vaba aja nritused (Narva Laste
Loom emaja) KOKKU:
08600 - Muu vaba aeg, kultuur,
55 - majandamiskulud
religioon, sh haldus
08600 - Muu vaba aeg, kultuur, religioon
KOKKU :

09510 - Noorte huviharidus ja
huvitegevus (Narva Kunstikooh

Narva

09510 - Noorte buviharidus ja huvitegevus
(Narva Kunstikool) KOKKU:

-

11583

500 - tootasu
09510 - Noorte huviharidus ja
buvitegevus (Narva Muusikakool) 506 - toojoukuludega kaasnevad maksud ja
sotsiaalkindlustusmaksed
095 I0 - Noorte buviharidus ja huvitegevus
(Narva Muusikakools KOK.KU:

-

46811

-

15822

-

62633

500 - tootasu

-

16 188

506 - Wojoukuludega kaasnevad maksud ja
sotsiaalkindlustusmaksed
09510 - Noorte huviharidus ja huvitegevus
(Narva Laste Loomemaja) KOKKU:

-

5472

-

21660

500 - tootasu

-

5323

-

] 799

-

7122

- 81 701

-

- 27 616

-

-109317

-

-114487

114487

09510 - Noorte huvibaridus ja
huvitegevus (Narva Laste
Loomemaja)

09510 - Noorte huviharidusja
huvitegevus (Narva Noorte
Meremeeste Klubi)

09510 - Noorte huviharidus ja
huvitegevus (Mittejaotatud
vahendidj

506 - toojoukuludega kaasnevad maksud ja
sotsiaalkindlustusrnaksed
095 I 0 - Noorte huvibaridus ja huvitegevus
(Narva Noorte Meremeeste Klubi) KOKKU:
500 - tootasu
506 - toojoukuludega kaasnevad maksud ja
sotsiaalkindlustusmaksed
09510 - Noorte huviharidus ja huvitegevus
(Miuejaotatud vahendids KOK.KU:
KOKKU:

4. Rakendussatted
4.1. Kaesolev korraldus joustub seadusega satestatud korras.
42. Kaesoleva korralduse peale voib esitada Narva Linnavalitsusele vaide haldusmenetluse
seaduses satestatud korras 30 paeva jooksul arvates korraldusest teadasaamise paevast voi esitada
kaebuse Tartu Halduskohtu Johvi kohtumajale halduskohturnenetluse seadustikus satestatud
korras 30 paeva jooksul arvates korralduse teatavakstegemisest.
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