
     

                                     КРАМАТОРСЬКА  МІСЬКА  РАДА                      Проект 
 

Виконавчий комітет 
 

Р І Ш Е Н Н Я 
 
 
 

від  15.07.2020 № 556 
м. Краматорськ      
 
Про врахування у складі міського бюдже- 
ту  субвенції  з  обласного бюджету та ви-
значення напрямку використання коштів 
 
 
           На виконання розпорядження голови облдержадміністрації, керівника обласної війсь-

ково-цивільної адміністрації від 05.12.2019 № 1354/5-19  «Про обласний бюджет на 2020 рік» 

(зі змінами) щодо здійснення заходів соціально-економічного розвитку територій, згідно п.15 
рішення міської ради від 23.12.2019 № 64/VII-651 «Про міський бюджет на 2020 рік 
(05216100000)», керуючись ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,  

 
 

виконком міської ради 
 
 
В И Р І Ш И В : 
 

 1. Врахувати  у складі міського бюджету субвенцію з обласного бюджету на соціаль-

но-економічний розвиток територій у сумі 2 055 513,00 грн.: 
 
         -  у загальному фонді доходної частини по КБК 41053900 «Інші субвенції з місцевого 
бюджету»; 
 

- у спеціальному фонді видаткової частини шляхом передачі коштів із загального фон-

ду по головному розпоряднику бюджетних коштів – управлінню капітального будівництва та 

перспективного розвитку міста, по КПКВКМБ 1515045 «Будівництво мультифункціональних 

майданчиків для занять ігровими видами спорту», КЕКВ 3142 «Капітальне будівництво 

(придбання) інших об'єктів». 
 
 2. Визначити напрямком використання  коштів субвенції об’єкти: «Реконструкція 

спортивного майданчика з улаштуванням мультифункціонального майданчика для занять 

ігровими видами спорту на території загальноосвітньої школи № 4 у м.Краматорськ за адре-

сою: м. Краматорськ, вул. Двірцева, 48А» у сумі 792 317,62 грн. та «Реконструкція спортив-

ного майданчика з улаштуванням мультифункціонального майданчика для занять ігровими 

видами спорту на території загальноосвітньої школи № 35 у м.Краматорськ за адресою: м. 

Краматорськ, вул. Ювілейна, 46» у сумі 1 263 195,38 грн. 
 

3. Фінансовому управлінню (Саєнко) внести відповідні зміни до річного та помісяч-

ного розпису доходів та видатків загального та спеціального фондів міського бюджету. 



  
 
 

4. Управлінню капітального будівництва та перспективного розвитку міста (Лапік) за-

безпечити цільове використання бюджетних коштів. 
  

5. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника міського голови 

Ніконенко С.Є.  
 
 
 
 
 
 
Міський голова                                                А.В.Панков 


