
 
 

КРАМАТОРСЬКА  МІСЬКА РАДА 
 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ  
 

міського голови 
 

 

від  11.11.2021    № 147р 

м. Краматорськ  

 
Про врахування у складі 

бюджету Краматорської 

міської територіальної громади 
субвенцій з інших рівнів 
бюджету 
 
 

Відповідно до розпорядження Кабінету Міністрів України від 28.10.2021р. № 1311-р 

«Деякі питання розподілу у 2021 році субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам 

на реалізацію інфраструктурних проектів та розвиток об’єктів соціально-культурної 

сфери», розпорядження Кабінету Міністрів України від 28.10.2021 № 1337-р «Деякі 

питання розподілу у 2021 році субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на 

здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій», 
розпорядження голови Донецької обласної державної адміністрації, керівника  обласної  
військово-цивільної  адміністрації  від  18.12.2020 № 1400/5-20  «Про обласний бюджет на 

2021 рік» (зі змінами),  згідно  п.18 рішення міської  ради від 23.12.2020  № 2/VIII-89 «Про 

бюджет Краматорської міської територіальної громади на 2021 рік», керуючись ст. 42 

Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,  
 
 
РОЗПОРЯДЖУЮСЬ: 
 

1. Врахувати у складі бюджету Краматорської міської територіальної громади субвен- 
ції з інших рівнів бюджету: 

 
1.1.  У доходній частині загального фонду: 

- по КБК 41032300 «Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на 

реалізацію інфраструктурних проектів та розвиток об’єктів соціально-культурної сфери» у 

сумі 30 000 000 гривень; 
- по КБК 41034500 «Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на 

здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій» у сумі 

10 000 000 гривень; 
- по КБК 41051100 «Субвенція з місцевого бюджету за рахунок залишку коштів 

освітньої субвенції, що утворився на початок бюджетного періоду» у сумі 575 267,15 
гривень. 
 

1.2. У видатковій частині  спеціального фонду шляхом передачі коштів із загального 
фонду до спеціального фонду (бюджет розвитку): 



 
         - по головному розпоряднику бюджетних коштів – управлінню капітального 

будівництва та перспективного розвитку міста по КПКВКМБ 1517380 «Виконання 

інвестиційних проектів за рахунок інших субвенцій з державного бюджету» за КЕКВ 3142 

«Реконструкція та реставрація інших об’єктів» у сумі 30 000 000 гривень за напрямком 
використання: "Влаштування майданчика для масового відпочинку населення з сухим 

фонтаном в рамках реконструкції центральної частини парку культури та відпочинку "Сад 

Бернацького" за адресою: м.Краматорськ вул.Конрада Гампера, 2П"; по КПКВКМБ 

1517363 «Виконання інвестиційних проектів в рамках здійснення заходів щодо соціально-
економічного розвитку окремих територій» за КЕКВ 3142 «Реконструкція та реставрація 

інших об’єктів» у сумі 10 000 000 гривень за напрямком використання: "Влаштування 

майданчика для масового відпочинку населення з сухим фонтаном в рамках реконструкції 

центральної частини парку культури та відпочинку "Сад Бернацького" за адресою 

м.Краматорськ вул.Конрада Гампера, 2П"; 
        - по головному розпоряднику бюджетних коштів – управлінню освіти по 

КПКВКМБ 0611041 «Надання загальної середньої освіти  закладами загальної середньої 

освіти» за КЕКВ 3110 «Придбання обладнання та предметів довгострокового 

користування»» у сумі 575 267,15 гривень, визначивши напрямком використання 

«Придбання обладнання для їдалень (харчоблоків) загальної середньої освіти». 
 

2. Фінансовому управлінню внести відповідні зміни до річного та помісячного розпису  
бюджету Краматорської міської територіальної громади. 

 
3. Управлінню капітального будівництва та  перспективного  розвитку міста  та  управ- 

лінню освіти забезпечити цільове використання бюджетних коштів. 
 

4. Контроль за виконанням даного розпорядження покласти на заступників міського  
голови згідно розподілом повноважень. 
 
 
 
 
 
 
 
Міський голова                                                                                    Олександр ГОНЧАРЕНКО 
 


