
     

                                     КРАМАТОРСЬКА  МІСЬКА  РАДА                      Проект 
 

Виконавчий комітет 
 

Р І Ш Е Н Н Я 
 
 
 

від  07.10.2020 № 951 
м. Краматорськ      
 
Про врахування у складі  міського  
бюджету   субвенції   з  обласного бюджету  
та внесення змін до рішення виконкому   
від 16.09.2020 № 864 «Про перерозподіл 
коштів міського бюджету» 
 
 
           На виконання розпорядження голови облдержадміністрації, керівника обласної 

військово-цивільної адміністрації від 05.12.2019 № 1354/5-19  «Про обласний бюджет на 

2020 рік» (зі змінами) щодо придбання на вторинному ринку впорядкованого для постійного 

проживання житла дітей – сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування та осіб з їх 

числа, 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 придбання 

на вторинному ринку впорядкованого для постійного проживання житла дітей – сиріт та 

дітей, позбавлених батьківського піклування та осіб з їх числа у сумі 50 000,00грн.:  
        
        -  у доходній частини загального фонду по ККДБ 41053900 «Інші субвенції з місцевого 

бюджету»; 
 
        - у видатковій частини спеціального фонду шляхом передачі коштів із загального фонду 

по головному розпоряднику бюджетних коштів – відділу комунальних ресурсів та 

самоврядного контролю КПКВКМБ 3116082 «Придбання житла для окремих категорій 

населення  відповідно до законодавства»,  КЕКВ 3121 «Капітальне будівництво (придбання) 

житла».  
   

        2. Внести зміни до рішення виконкому  від 16.09.2020 № 864 «Про перерозподіл коштів 

міського бюджету», виклавши в новій редакції п.п.1.2 п.1:  
«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 3210 «Капітальні трансферти підприємствам (установам, 

організаціям)» на суму 50 000,00 грн. за напрямком видатків «Реконструкція каналізаційного 

колектору мікрорайону "Лазурний" м. Краматорськ». 
 
        3. Фінансовому управлінню (Саєнко) внести відповідні зміни до річного та помісячного 

розпису доходів та видатків 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)». 
 
        4. Відділу комунальних ресурсів та самоврядного контролю (Гримайло) забезпечити 

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


