КРАМАТОРСЬКА МІСЬКА РАДА
Виконавчий комітет
РІШЕННЯ
від 19.04.2017 № 261
м. Краматорськ
Про врахування у складі міського
бюджету субвенцій з інших рівнів
бюджету
Відповідно до розпоряджень голови облдержадміністрації, керівника обласної
військово-цивільної адміністрації від 30.03.2017 № 279 та від 06.04.2017 "Про внесення
змін до розпорядження голови облдержадміністрації, керівника обласної військовоцивільної адміністрації від 22.12.2016 № 1171 «Про обласний бюджет на 2017 рік»», 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. Врахувати у складі міського бюджету:
1) субвенцію з державного бюджету:
- у доходній частині загального фонду по ККДБ 41035400 «Субвенція з державного
бюджету місцевим бюджетам на надання державної підтримки особам з особливими
освітніми потребами» у сумі 110 800 грн.;
- у видатковій частині по головному розпоряднику коштів - управлінню освіти за
КПКВКМБ 1011020 «Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми закладами (в
тому числі школою-дитячим садком, інтернатом при школі), спеціалізованими школами,
ліцеями, гімназіями, колегіумами» по загальному фонду за КЕКВ 2210 «Предмети,
матеріали, обладнання та інвентар» у сумі 81 100грн., за КЕКВ 2240 «Оплата послуг (крім
комунальних)» у сумі 1 500грн., по спеціальному фонду за КЕКВ 3110 «Придбання
обладнання і предметів довгострокового користування» шляхом передачі коштів із
загального фонду до бюджету розвитку у сумі 28 200грн., визначивши напрямком
використання цих коштів – придбання сухого басейну, ноутбуку та комп’ютеру для дітей з
особливими освітніми потребами;
2) субвенцію з обласного бюджету на створення молодіжних центрів:
- у доходній частині загального фонду по ККДБ 41035000 «Інші субвенції» у сумі
335 100грн.;
- у видатковій частині спеціального фонду по головному розпоряднику коштів управлінню з гуманітарних питань за КПКВКМБ 2413142 «Утримання клубів для
підлітків за місцем проживання», КЕКВ 3132 «Капітальний ремонт інших об’єктів»
шляхом передачі коштів із загального фонду до бюджету розвитку у сумі 335 100грн.,
визначивши

2
напрямком використання цих коштів – капітальний ремонт кімнати підлітків,
розташованої за адресою м. Краматорськ, вул. Паркова,99.
2. Фінансовому управлінню (Саєнко) внести відповідні зміни до річного та
помісячного розпису доходів та видатків міського бюджету.
3. Управлінню освіти (Мозольова) та управлінню з гуманітарних питань
(Гореславець) забезпечити цільове використання бюджетних коштів.
4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника міського
голови Ніконенко С.Є.
Міський голова

А.В. Панков

