
 
             

КРАМАТОРСЬКА МІСЬКА РАДА  
 

Виконавчий комітет 
 

Р І Ш Е Н Н Я  
 
від  15.09.2021 № 1228  

м.Краматорськ      

 
Про врахування у складі бюджету 

Краматорської міської 

територіальної громади субвенції з 

обласного бюджету та внесення змін 

до напрямків її використання  
 
 

На виконання розпорядження голови облдержадміністрації, керівника обласної 

військово-цивільної адміністрації від 18.12.2020 № 1400/5-20 «Про обласний бюджет на 2021 

рік» (зі змінами), 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. Врахувати у складі бюджету Краматорської міської територіальної громади 
субвенцію з обласного бюджету на соціально-економічний розвиток територій: 

1.1. У доходній частині загального фонду по КДБ 41053900 «Інші субвенції з міс-
цевого бюджету» у сумі 2 100 000  гривень. 

1.2. У видатковій частині спеціального фонду (бюджет розвитку) по головному 

розпоряднику бюджетних коштів – управлінню капітального будівництва та перспективного 

розвитку міста по  КПКВКМБ 1517330 «Будівництво інших об'єктів комунальної власності», 
КЕКВ 3142 «Реконструкція та реставрація інших об’єктів»  шляхом передачі коштів із 

загального фонду у сумі 2 100 000 гривень. 
 
2. Внести  наступні зміни до напрямків використання коштів субвенції з обласного 

бюджету: 
- збільшити по  КПКВКМБ 1517330 «Будівництво інших об'єктів комунальної 

власності» у сумі 11 991 323 гривні, в тому числі за КЕКВ 3122 «Капітальне будівництво 

(придбання) інших об'єктів» у сумі 7 000 000 гривень, визначивши напрямок використання 

цих коштів: «Будівництво будівлі Центру надання адміністративних послуг по вул. Паркова в 

районі будинку № 16 в м.Краматорськ Донецької області (коригування)» та за КЕКВ 3142 

«Реконструкція та реставрація інших об’єктів» у сумі 4 991 323 гривень, визначивши 

напрямок використання цих коштів: «Реконструкція нежитлової будівлі під житло для 

переселенців з розміщенням спортивного та дитячого  майданчиків за адресою: вул. Абая,4, 
смт Біленьке, м.Краматорськ, Донецька область (коригування)»; 
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- зменшити КПКВКМБ 1517322 «Будівництво медичних установ та закладів», КЕКВ 

3142 «Реконструкція та реставрація інших об’єктів» у сумі 9 891 323  гривень за напрямком 
використання: «Реконструкція внутрішніх приміщень травматологічного корпусу КНП 

«Міська лікарня № 3», розташованої за адресою м. Краматорськ, вул. Героїв України,17. 

Коригування». 
           
            3. Фінансовому управлінню внести відповідні зміни до річного та помісячного 

розпису доходів та  видатків  бюджету Краматорської міської територіальної громади . 
            
            4. Управлінню капітального будівництва та перспективного розвитку міста 

забезпечити цільове використання бюджетних коштів субвенції.      
             
            5. Контроль за виконанням даного розпорядження покласти на заступників міського 

голови за розподілом повноважень. 
 
 
 
 
 
 
Міський голова                             О.В. Гончаренко 
 


