
 
 

 

КРАМАТОРСЬКА  МІСЬКА  РАДА  
 

Виконавчий комітет 
 

Р І Ш Е Н Н Я  
 
 

від 17.11.2021  № 1439 

м. Краматорськ      

 
Про перерозподіл коштів бюджету 
Краматорської міської територіальної 
громади з уточненням напрямків видатків 
спеціального фонду (бюджету розвитку) 
 
 

З метою ефективного використання бюджетних коштів та необхідністю уточнення 

напрямків видатків по управлінню капітального будівництва та перспективного розвитку 

міста, враховуючи клопотання головного розпорядника бюджетних коштів - 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 по спеціальному фонду бюджету (бюджету розвитку) 
Краматорської міської територіальної громади з уточненням напрямків видатків по 

головному розпоряднику бюджетних коштів -  управлінню капітального будівництва та 

перспективного розвитку міста наступним чином: 
- збільшити  планові   призначення  за  КПКВКМБ 1517324 «Будівництво установ та 

закладів культури»,  КЕКВ 3142  «Реконструкція  та  реставрація   інших  об’єктів»  у   сумі 
110 000,00 грн. за  напрямком  використання «Реконструкція  будівлі  КЗ "Центр  культури 

та  дозвілля   ім. Леоніда Бикова  Краматорської міської ради" з благоустроєм  прилеглої  
території  за   адресою:   м. Краматорськ,  Донецька  обл., вул. Шкільна,  9-Д (ІІІ черга) -  
коригування  ПКД»,  за  КПКВКМБ 1517330 «Будівництво інших об’єктів комунальної 

власності», КЕКВ 3142 «Реконструкція   та   реставрація  інших  об’єктів»  за  напрямком    
використання «Реконструкція   чотирьохповерхової   будівлі  інженерного   корпусу  під  
адміністративно – побутову   будівлю   за   адресою:   Донецька область,  м. Краматорськ,  
вул. Конрада Гампера,  буд. 2В – розробка  ПКД»  у  сумі  63 396,00 грн.,  КПКВКМБ  
1517330  «Будівництво  інших   о б’єктів   комунальної   власності»,  КЕКВ 3142 

«Реконструкція   та   реставрація  інших  об’єктів»   за   напрямком   використання  
«Реконструкцію   будівлі   санцеху   під  адміністративно - побутову  будівлю   за  адресою:  
Донецька  область,  м. Краматорськ,  вул.  Конрада  Гампера, 2В – розробка   проектно - 
кошторисної документації»   у    сумі    312 769,00 грн.    шляхом  зменшення    планових    
призначень     по  



КПКВКМБ 1517324 «Будівництво установ та закладів культури», КЕКВ 3142 
«Реконструкція та реставрація інших об’єктів» у сумі 110 000,00 грн. за напрямком 

використання «Реконструкція будівлі КЗ "Центр культури та дозвілля ім. Леоніда Бикова 

Краматорської міської ради" з благоустроем прилеглої території за адресою: м. 

Краматорськ, Донецька обл., вул. Шкільна, 9-Д (1черга, 2 черга) -  розробка ПКД» у сумі 

60 000,00 грн., за напрямком використання «Реконструкція будівлі КЗ "Центр культури та 

дозвілля ім. Леоніда Бикова Краматорської міської ради" з благоустроем прилеглої 

території за адресою: м. Краматорськ, Донецька обл., вул. Шкільна, 9-Д -  розробка проєкту 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки в постійне користування» у сумі 50 000,00 
грн., КПКВКМБ 1517330 «Будівництво інших об’єктів комунальної власності», КЕКВ 3142 

«Реконструкція та реставрація інших об’єктів» за напрямком використання «Реконструкція 

дев'ятиповерхової будівлі інженерного корпусу під адміністративно- побутову будівлю за 

адресою: Донецька область, м. Краматорськ, вул. Конрада Гампера, буд. 2В - розробка 

ПКД» у сумі 376 165,00 грн. 
- уточнити напрямки видатків по головному розпоряднику бюджетних коштів – 

управлінню капітального будівництва та перспективного розвитку міста з «Реконструкція 

дев'ятиповерхової будівлі інженерного корпусу під адміністративно- побутову будівлю за 

адресою: Донецька область, м. Краматорськ, вул. Конрада Гампера, буд. 2В - розробка 

ПКД» на «Реконструкція дев'ятиповерхової будівлі інженерного корпусу під 

адміністративно- побутову будівлю за адресою: Донецька область, м. Краматорськ, вул. 

Конрада Гампера, буд. 2В - коригування ПКД», з «Реконструкція чотирьохповерхової 

будівлі інженерного корпусу під адміністративно-побутову будівлю за адресою: Донецько 

область, м. Краматорськ, вул. Конрада Гампера, буд. 2В - розробка ПКД» на «Реконструкція 

чотирьохповерхової будівлі інженерного корпусу під адміністративно-побутову будівлю за 

адресою: Донецько область, м. Краматорськ, вул. Конрада Гампера, буд. 2В - коригування 
ПКД» по КПКВКМБ 1517330 «Будівництво інших об’єктів комунальної власності», КЕКВ 

3142 «Реконструкція та реставрація інших об’єктів», з «Реконструкцію будівлі санцеху під 

адміністративно-побутову будівлю за адресою: Донецька область, м. Краматорськ, вул. 

Конрада Гампера, 2В - розробка проектно-кошторисної документації» на «Реконструкцію 

будівлі санцеху під адміністративно-побутову будівлю за адресою: Донецька область, м. 

Краматорськ, вул. Конрада Гампера, 2В – коригування ПКД» по 1517691 «Виконання 

заходів за рахунок цільових фондів, утворених Верховною Радою Автономної Республіки 

Крим, органами місцевого самоврядування і місцевими органами виконавчої влади і фондів, 

утворених Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого 

самоврядування і місцевими органами виконавчої влади» , КЕКВ 3142 «Реконструкція та 

реставрація інших об’єктів». 
 

2. Фінансовому управлінню внести відповідні зміни до річного та помісячного 

розпису бюджету Краматорської територіальної громади.  
3. Управлінню капітального будівництва та перспективного розвитку міста  

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

за розподілом повноважень. 
 
 
Міський голова      Олександр ГОНЧАРЕНКО 
 
 
 
 


