
 
 

КРАМАТОРСЬКА МІСЬКА РАДА  
 

Виконавчий комітет 
 

Р І Ш Е Н Н Я  
 

від  16.06.2021  № 770 

м.Краматорськ      

 

Про перерозподіл коштів міського 

бюджету з уточненням напрямків 

видатків спеціального фонду (бюджету 
розвитку) 
 

 

            З метою ефективного використання бюджетних коштів, скорочення збитковості 
комунального автотранспортного підприємства 052810 та уточнення напрямків видатків 

бюджету розвитку, враховуючи клопотання головних розпорядників бюджетних коштів – 

управління житлово - комунального господарства та управління капітального будівництва та 
перспективного розвитку міста,  згідно п.17 рішення міської ради від 23.12.2020  № 2/VIII-89 

«Про бюджет Краматорської міської територіальної громади на 2021рік», 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 з уточненням напрямків видатків 

наступним чином: 
 

1.1 по загальному фонду міського бюджету: 

            - збільшити планові призначення по головному розпоряднику бюджетних коштів – 

управлінню житлово - комунального господарства КПКВКМБ 1216020 «Забезпечення 
функціонування підприємств,  установ та організацій, що виробляють, виконують та/або 
надають житлово-комунальні послуги»,  КЕКВ 2610 «Субсидії та поточні трансферти 
підприємствам (установам, організаціям)» на суму 1 100 000,00 грн. для надання фінансової 
допомоги на покриття збитків від господарської діяльності шляхом зменшення 
невикористаних коштів по  КПКВКМБ 1216014 «Забезпечення збору та вивезення сміття», 
КЕКВ 2610 «Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)» у 
сумі 1 100 000,00грн.;   
          1.2 по спеціальному фонду (бюджет розвитку) міського бюджету:   

           - збільшити планові призначення по головному розпоряднику бюджетних коштів – 

управлінню капітального будівництва та перспективного розвитку міста КПКВКМБ 1517363 

«Виконання інвестиційних проектів в рамках здійснення заходів щодо соціально-

економічного розвитку окремих територій»,  КЕКВ 3142 «Реконструкція та реставрація 
інших об’єктів» на суму 2 200 000,00 грн. за напрямком «Співфінансування з міського 
бюджету на влаштування майданчика для масового відпочинку населення з сухим фонтаном 
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в рамках реконструкції центральної частини парку культури та відпочинку «Сад 
Бернацького" за адресою: м. Краматорськ, вул. Конрада Гампера, 2П" шляхом скорочення 
коштів по  КПКВКМБ 1517324 «Будівництво  установ та закладів культури», КЕКВ 3142 

«Реконструкція та реставрація інших об’єктів» за напрямком «Влаштування майданчика для 
масового відпочинку населення з сухим декоративним фонтаном в рамках реконструкції 
центральної частини парку культури та відпочинку «Сад Бернацького" за адресою: м. 
Краматорськ, вул. Конрада Гампера, 2П" у сумі 2 200 000,00грн.;   
 

          - уточнити напрямок видатків за КПКВКМБ 1517322 «Будівництво медичних  установ 
та закладів» КЕКВ 3132 «Капітальний ремонт інших об’єктів» на суму 1 450 000,00грн. з 
"Терапевтичний та урологічний корпуси комунальної медичної установи "Міська лікарня № 
2", м. Краматорськ - капітальний ремонт (термомодернізація) - коригування ПКД» на 
«Капітальний ремонт, термомодернізація будівель КНП «Міська лікарня №2», з 
благоустроєм прилеглої території, за адресою Донецька область, м. Краматорськ, вул. 
Дніпровська,14. Коригування».   

 

           2. Фінансовому управлінню внести відповідні зміни до річного та помісячного розпису 

міського бюджету.  

  

 3. Управлінню капітального будівництва  та  перспективного  розвитку  міста, 

управлінню житлово- комунального господарства забезпечити цільове використання 
бюджетних коштів.  

 

          4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступників міського голови за 
розподілом повноважень. 

 

 

 

Міський голова                             О.В. Гончаренко                                                                                                                

 

                           


