ПРОЕКТ

КРАМАТОРСЬКА МІСЬКА РАДА
Виконавчий комітет
РІШЕННЯ
від

№

м. Краматорськ
Про перерозподіл коштів
міського бюджету
З метою впорядкування механізму розрахунку компенсаційних виплат за пільговий
проїзд окремих категорій громадян в міському транспорті і отримання висновку щодо
можливості відкриття двостороннього дорожнього руху для всіх видів транспорту на ділянці
вулиці Паркової, обмеженої Бульваром Краматорським і вулицею Ювілейною провести
науково - дослідну роботу «Дослідження умов руху транспорту на ділянках вулично дорожньої мережі м. Краматорська» та придбанням наземної новорічної прикраси для
проведення новорічних свят і джерела безперебійного живлення, згідно п.23 рішення міської
ради від 23.12.2016 № 17/VІI-572 «Про міський бюджет на 2017 рік», керуючись ст. 28
Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,
виконком міської ради
В И Р І Ш И В:
1. Перерозподілити кошти міського бюджету:
1.1. по загальному фонду у сумі 120000,00грн. по головному розпоряднику бюджетних
коштів - відділу транспорту, зв’язку та енергетики шляхом зменшення асигнувань за
КПКВКМБ 6516060 «Благоустрій міст, сіл, селищ» КЕКВ 2610 «Субсидії та поточні
трансферти підприємствам (установам, організаціям) та збільшення асигнувань за
КПКВКМБ 6517420 «Програма стабілізації та соціально-економічного розвитку територій»
КЕКВ 2281 «Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних
(регіональних) програм» для проведення дослідження умов руху транспорту на ділянках
вулично - дорожньої мережі;
1.2. по спеціальному фонду кошти бюджету розвитку у сумі 57500,00грн. по головному
розпоряднику бюджетних коштів – управлінню капітального будівництва та перспективного
розвитку міста шляхом зменшення асигнувань за КПКВКМБ 4716310 «Реалізація заходів
щодо інвестиційного розвитку територій» КЕКВ 3142 «Реконструкція та реставрація інших
об’єктів» по об’єкту «Реконструкція скверу по вул. Академічній (р-н музею) м. Краматорськ
та коригування ПКД» та збільшення асигнувань по головним розпорядникам бюджетних
коштів: управлінню з гуманітарних питань на суму 50000,00грн. за КПКВКМБ 2414030
«Філармонії, музичні колективи і ансамблі та інші мистецькі заклади і заходи» КЕКВ 3110
«Придбання обладнання і предметів довгострокового користування» на придбання наземної
новорічної прикраси, виконкому на суму 7500,00грн. за КПКВКМБ 0310170 «Організаційне,
інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради,
районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад»
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КЕКВ 3110 «Придбання обладнання і предметів довгострокового користування» на
придбання джерела безперебійного живлення.
2. Фінансовому управлінню (Саєнко) врахувати дані зміни у річному та помісячному
розпису загального та спеціального фондів міського бюджету.
3. Відділу транспорту, зв’язку та енергетики (Бахметьєва), управлінню з гуманітарних
питань (Гореславець), відділу обліку та звітності виконкому (Берегова) використати кошти
за цільовим призначенням.
4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на Ніконенко С.Є. - заступника
міського голови.

Міський голова

А.В. Панков

