КРАМАТОРСЬКА МІСЬКА РАДА
Виконавчий комітет
РІШЕННЯ
від 16.08.2017 № 580
м. Краматорськ
Про врахування у складі міського бюджету змін субвенцій з державного
бюджету
На виконання розпоряджень голови обласної державної держадміністрації, керівника
обласної військово-цивільної адміністрації від 22.12.2016 №1171 «Про обласний бюджет на
2017 рік» (зі змінами)», від 23.12.2016 №1173 « Про фінансування головних розпорядників
коштів обласного бюджету у 2017 році», згідно п.23 рішення міської ради від 23.12.2016 №
17/VІI-572 «Про міський бюджет на 2017 рік» (зі змінами)», керуючись ст. 28 Закону України
«Про місцеве самоврядування в Україні»,
виконком міської ради
В И Р І Ш И В:
1. Врахувати у складі загального фонду міського бюджету наступні зміни:
1) в доходній частині зменшення субвенції з державного бюджету по ККДБ 41030800
«Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на надання пільг та житлових
субсидій населенню на оплату електроенергії, природного газу, послуг тепло-,
водопостачання і водовідведення, квартирної плати (утримання будинків і споруд та
прибудинкових територій), вивезення побутового сміття та рідких нечистот» у сумі
4 094 981,06 грн.; збільшення субвенції з державного бюджету по ККДБ 41033600
«Субвенція на відшкодування вартості лікарських засобів для лікування окремих
захворювань» у сумі 1 033 100,00 грн.
2) у видатковій частині зменшення асигнувань по головному розпоряднику
бюджетних коштів - управлінню праці та соціального захисту населення, по КПКВКМБ
1513016 «Надання субсидій населенню для відшкодування витрат на оплату житловокомунальних послуг», КЕКВ 2730 «Інші виплати населенню» у сумі 4 094 981,06 грн.;
збільшення асигнувань по головному розпоряднику бюджетних коштів – відділу охорони
здоров'я, по КПКВКМБ 1412220 «Інші заходи в галузі охорони здоров'я», КЕКВ 2730 «Інші
виплати населенню» у сумі 1 033 100,00 грн.
2. Фінансовому управлінню (Саєнко) внести відповідні зміни до річного та помісячного розпису доходів та видатків загального фонду міського бюджету.
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3. Управлінню праці та соціального захисту населення (Ігнатенко), відділу охорони
здоров'я (Мельник) врахувати дані зміни у кошторисах та забезпечити цільове використання
коштів.
4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника міського голови
Ніконенко С.Є.

Міський голова

А.В. Панков

