
 
 

КРАМАТОРСЬКА МІСЬКА РАДА  
 

Виконавчий комітет 
 

Р І Ш Е Н Н Я  
 
від  16.09.2020  № 864 

м.Краматорськ      

 
Про перерозподіл коштів міського  
бюджету  
 

З метою ефективного використання бюджетних коштів, враховуючи клопотання 

головних розпорядників бюджетних коштів – управління капітального будівництва та 

перспективного розвитку міста, відділу комунальних ресурсів та самоврядного контролю та 

відділу транспорту, зв’язку та енергетики щодо необхідності в додаткових коштах для 

оплати судового збору за позовом управління капітального будівництва та перспективного 

розвитку, коштів співфінансування з міського бюджету на придбання житла для дітей – сиріт 
та надання фінансової підтримки КП «Краматорське трамвайно-тролейбусне управління» на 

покриття збитків, що виникли у зв’язку з виконанням профілактичних заходів по 

попередженню масового розповсюдження гострої респіраторної хвороби, спричиненої 

коронавірусом 2019-nCoV при наявності економії коштів по іншим напрямкам видатків, 

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 міського бюджету наступним чином: 
 
1.1 по загальному фонду міського бюджету: 

  - збільшити планові призначення по головному розпоряднику – управлінню 
капітального будівництва та перспективного розвитку міста КПКВКМБ 1510160 
«Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, 

об’єднаних територіальних громадах»,  КЕКВ 2800 «Інші поточні видатки» на суму 
337 861,67 грн. для оплати в повному обсязі судового збору за позовом управління 

капітального будівництва та перспективного розвитку міста шляхом зменшення по 

головному розпоряднику - фінансовому управлінню КПКВКМБ 3717640 «Заходи з 

енергозбереження», КЕКВ 2282 «Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) 

програм, не віднесені до заходів розвитку» на суму 337 861,67 грн. 
- збільшити планові призначення по головному розпоряднику – відділу транспорту, 

зв»язку та енергетики КПКВКМБ 1317426 «Інші заходи у сфері електротранспорту»,  КЕКВ 

2610 «Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)» на суму 
2 100 000,00 грн. для надання фінансової підтримки КП «Краматорське трамвайно-
тролейбусне управління» шляхом зменшення по головному розпоряднику – управлінню 

праці та соціального захисту населення КПКВКМБ 0813036 «Компенсаційні виплати на 

пільговий проїзд електротранспортом окремим категоріям громадян», КЕКВ 2610 ««Субсидії 

та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)» на суму 2 100 000,00 грн. 

http://www.krm.gov.ua/UserFiles/dl/resh_64_7_651.pdf
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1.2 по спеціальному фонду (бюджет розвитку) міського бюджету з уточненням 

напрямків використання:  
  - збільшити планові призначення по головному розпоряднику – відділу комунальних 

ресурсів та самоврядного контролю КПКВКМБ 3116082 «Придбання житла для окремих 

категорій населення  відповідно до законодавства»,  КЕКВ 3121 «Капітальне будівництво 

(придбання )житла» на суму 50 000,00 грн. за напрямком видатків «Співфінансування з 

міського бюджету на придбання на вторинному ринку впорядкованого для постійного 

проживання житла для дітей - сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування та осіб з 

їх числа» шляхом зменшення по головному розпоряднику – відділу транспорту, зв’язку та 

енергетики КПКВКМБ 1317361 «Співфінансування інвестиційних проектів, що реалізуються 

за рахунок коштів ДФРР», КЕКВ 3142 «Реконструкція і реставрація інших об’єктів» на суму 
50 000,00 грн. за напрямком видатків «Реконструкція каналізаційного колектору мікрорайону 

"Лазурний" м. Краматорськ». 
           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 (зі змінами)». 
.   

 3. Управлінню капітального будівництва  та  перспективного  розвитку  міста  (Лапік), 
відділу комунальних ресурсів і самоврядного контролю (Гримайло) забезпечити цільове 

використання бюджетних коштів.  
           
          4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника міського голови 
Ніконенко С.Є. 
 
 
 
Заступник міського  голови      С.Є. Ніконенко 

 
                                                        


