
 
 

КРАМАТОРСЬКА  МІСЬКА РАДА 
 

Виконавчий комітет 
 

Р І Ш Е Н Н Я  
 
від 19.08.2020 № 682 

м. Краматорськ      

 
Про перерозподіл коштів бюджету 
розвитку спеціального фонду міського 
бюджету 
            

У зв'язку з необхідністю виконання капітального ремонту тротуарів біля дитячого 

дошкільного навчального закладу за адресою: вул. Заводська, 187, м. Краматорськ, 
Донецької області, враховуючи клопотання головного розпорядника бюджетних коштів - 
управління капітального будівництва  та  перспективного  розвитку  міста   Краматорської  
міської  ради  від  13.08.2020 № 34.01-31-0898 та наявність економії коштів по капітальному 

ремонту (санації) будівлі загальноосвітньої школи № 4 м. Краматорськ, вул. Двірцева, 48 а, 
згідно п.15 рішення міської ради від 23.12.2019 № 64/VII-651 «Про міський бюджет на 2020 

рік (05216100000)», керуючись ст. 28 Закону України «Про місцеве самоврядування в 

Україні», 
        

виконком міської ради 
 
В И Р І Ш И В: 
 

1. Перерозподілити кошти бюджету розвитку спеціального фонду міського бюджету, 
по головному розпоряднику бюджетних коштів – управлінню капітального будівництва та 

перспективного розвитку міста Краматорської міської ради, у сумі 390 000,00 грн. шляхом 

зменшення по КПКВКМБ 1517321 «Будівництво освітніх установ та закладів», КЕКВ 3132 
«Капітальний ремонт інших об'єктів»  за напрямком «Капітальний ремонт (санація) будівлі 

загальноосвітньої школи № 4 м. Краматорськ, вул. Двірцева, 48 а (коригування)», та 

збільшення по КПКВКМБ 1517310 «Будівництво об’єктів житлово-комунального 

господарства», КЕКВ 3132 «Капітальний ремонт інших об'єктів» за напрямком «Капітальний 

ремонт тротуарів   біля   дитячого   дошкільного  навчального  закладу  за  адресою:  вул.  
Заводська,  187,  
м. Краматорськ, Донецької обл., (з розробкою ПКД)». 

2. Фінансовому управлінню (Саєнко) внести відповідні зміни до річного та 

помісячного розпису міського бюджету з послідуючим включенням до рішення міської ради 

«Про внесення змін до рішення міської ради від 23.12.2019 № 64/VII-651 «Про міський 

бюджет на 2020 рік (05216100000) (зі змінами)». 
3. Управлінню капітального будівництва та перспективного розвитку міста 

Краматорської міської ради (Лапік) використати кошти за цільовим призначенням. 
4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступників міського голови 

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


