
 
 

КРАМАТОРСЬКА МІСЬКА РАДА  
 

Виконавчий комітет 
 

Р І Ш Е Н Н Я  
 
від 13.04.2021 № 483 

м.Краматорськ      

 
Про перерозподіл коштів бюджету 
Краматорської міської 

територіальної громади та 

визначення напрямків використання 
 
 

З метою ефективного використання бюджетних коштів, враховуючи постанову 

Кабінету Міністрів України від 25.11.2015 № 1068 «Деякі питання використання коштів для 

реалізації проектів у рамках Надзвичайної кредитної програми для відновлення України» (зі 

змінами) та клопотання головного розпорядника бюджетних коштів – управління 

капітального будівництва та перспективного розвитку міста щодо необхідності збільшення 

суми співфінансування проектів, що реалізуються у рамках Надзвичайної кредитної 
програми для відновлення України, на виконання Програми економічного і соціального 

розвитку м. Краматорськ на 2021 рік, згідно п.17 рішення міської ради від 23.12.2020 № 

2/VIIІ-89 «Про бюджет Краматорської міської територіальної громади на 2021 рік», 
керуючись ст. 28 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», 
   

виконком міської ради 
 
В И Р І Ш И В: 
 

1. Перерозподілити кошти бюджету Краматорської міської територіальної громади 
наступним чином: 

 
1.1 зменшити планові призначення загального фонду по головному розпоряднику – 

фінансовому управлінню по КПКВКМБ 3717370 «Реалізація інших заходів щодо соціально-
економічного розвитку територій», КЕКВ 2282 «Окремі заходи по реалізації державних 

(регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку» у сумі 30 396 353,03 грн.; 
 
1.2 збільшити планові призначення спеціального фонду по головному розпоряднику 

– управлінню капітального будівництва та перспективного розвитку міста по КПКВКМБ 

1517366 «Реалізація проектів в рамках Надзвичайної кредитної програми для відновлення 

України» шляхом передачі із загального фонду до спеціального фонду (бюджет розвитку) на 

загальну суму 30 396 353,03 грн., в тому числі: 
– КЕКВ 3142 «Реконструкція та реставрація інших об’єктів» у сумі 21 154 139,03грн., 

визначивши напрямком використання «Співфінансування на реалізацію проекту 

Надзвичайної кредитної програми для відновлення України «Нежитлова будівля по вул. 

Катерини Білокур , 1а у м. Краматорську - реконструкція під дошкільний навчальний 

заклад»; 
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– КЕКВ 3132 «Капітальний ремонт інших об’єктів» у сумі 9 242 214,00 грн., 
визначивши напрямком використання «Співфінансування на реалізацію проекту 

Надзвичайної кредитної програми для відновлення України «Капітальний ремонт ДНЗ № 69 

у м. Краматорськ по вул. Паркова буд. 69. Коригування»  . 
 
2. Фінансовому управлінню (Саєнко) внести відповідні зміни до річного та 

помісячного розпису бюджету міської територіальної громади з наступним включенням до 

рішення міської ради від 23.12.2020 № 2/VIIІ-89 «Про бюджет Краматорської міської 

територіальної громади на 2021 рік» (зі змінами). 
 
3. Управлінню капітального будівництва та перспективного розвитку міста 

(Ільченко) забезпечити цільове використання бюджетних коштів.  
 
4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступників міського голови 

за розподілом обов’язків. 
 
 
 
 
Міський голова                             О.В. Гончаренко 
 


