КРАМАТОРСЬКА МІСЬКА РАДА
Виконавчий комітет
РІШЕННЯ
від 15.03.2017 № 191
м. Краматорськ
Про врахування у складі міського
бюджету трансфертів з обласного
бюджету

Відповідно до розпоряджень голови облдержадміністрації, керівника обласної
військово-цивільної адміністрації від 06.02.2017 №119 та від 23.02.2017 №173 «Про
внесення змін до розпорядження голови облдержадміністрації, керівника обласної
військово-цивільної адміністрації від 22.12.2016 №1171 «Про обласний бюджет на 2017
рік»», п. 23 рішення міської ради від 23.12.2016 № 17/VIІ-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. Врахувати у складі міського бюджету з обласного бюджету субвенцію на
здійснення заходів з охорони навколишнього природного середовища у сумі 44 396
700,00 грн. та дотацію на влаштування основи під укладку штучного покриття для
сучасних спортивних майданчиків на території загальноосвітніх навчальних закладів у
сумі 300 000 грн; :
- в доходній частині спеціального фонду по КБК 41035000 «Інші субвенції» у сумі
44 396 700,00грн., в доходній частині загального фонду по КБК 41020900 «Інші додаткові
дотації» у сумі 300 000 грн.;
- у видатковій частині спеціального фонду по КПКВКМБ 4719140 «Інша діяльність
у сфері охорони навколишнього природного середовища», КЕКВ 3142 «Реконструкція та
реставрація інших об’єктів» у сумі 30 000 000,00грн. («Озеленення міста, а саме:
реконструкція парку культури та відпочинку «Сад Бернацького» (II черга), у тому числі
розробка проектно-кошторисної документації»), по КПКВКМБ 2419140 «Інша діяльність
у сфері охорони навколишнього природного середовища», КЕКВ 3210 «Капітальні
трансферти підприємствам» у сумі 14 396 700,00грн.( «Озеленення міста, а саме:
реконструкція парку культури та відпочинку ім. Пушкіна в м. Краматорську») та по
КПКВКМБ 4716310 «Реалізація заходів щодо інвестиційного розвитку території», КЕКВ
3122 «Капітальне будівництво (придбання) інших об’єктів» шляхом передачі із загального
фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду) у сумі 300 000 грн.( «Будівництво
основи під укладку штучного покриття для сучасного спортивного майданчику на
території Першої української гімназії»).
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2. Фінансовому управлінню (Саєнко) внести відповідні зміни до річного та
помісячного розпису доходів та видатків міського бюджету.
3. Управлінню капітального будівництва та перспективного розвитку (Османов),
управлінню з гуманітарних питань (Гореславець) забезпечити цільове використання
бюджетних коштів.
4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника міського
голови Ніконенко С.Є.

Секретар міської ради

Д.В. Ошурко

