
 
 

КРАМАТОРСЬКА МІСЬКА РАДА  
 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ  
 

міського голови 
 

 

від 29.12.2021 № 168р 

м. Краматорськ  

 
 
Про врахування у складі спеціального  
фонду бюджету міської 

територіальної громади субвенції з 

державного бюджету місцевим 

бюджетам на розвиток комунальної 

інфраструктури, у тому числі на 

придбання комунальної техніки 
 
 

На виконання постанови Кабінету Міністрів України від 11.08.2021 №883 «Питання 

надання субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на розвиток комунальної 

інфраструктури, у тому числі на придбання комунальної техніки» та розпорядження Кабінету 

Міністрів України від 23.12.2021 № 1729-р «Про розподіл у 2021 році субвенції з державного 

бюджету місцевим бюджетам на розвиток комунальної інфраструктури, у тому числі на 

придбання комунальної техніки», 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 спеціального фонду бюджету міської територіальної громади 

субвенцію з державного бюджету місцевим бюджетам на розвиток комунальної 

інфраструктури, у тому числі на придбання комунальної техніки:   
 
 -  в доходній частині у сумі 7 015 770,00 грн по ККДБ 41032500 «Субвенція з 

державного бюджету місцевим бюджетам на розвиток комунальної інфраструктури, у тому 

числі на придбання комунальної техніки»;  
 
 - в видатковій частині у сумі 7 015 770,00 грн, в тому числі по головному 

розпоряднику бюджетних коштів управлінню житлово - комунального господарства за 

КПКВКМБ 1217670 «Внески до статутного капіталу суб’єктів господарювання», КЕКВ 3210 
«Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)» у сумі 5 580 000,00 грн. та 

по головному розпоряднику бюджетних коштів управлінню з гуманітарних питань за 

КПКВКМБ 1017670 «Внески до статутного капіталу суб’єктів господарювання», КЕКВ 3210 
«Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)» у сумі  1 435 770,00грн.   
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            2. Фінансовому управлінню внести відповідні зміни до річного та помісячного 

розпису доходів та видатків спеціального фонду міського бюджету. 
 
 3. Управлінню житлово - комунального господарства та управлінню з гуманітарних 

питань забезпечити цільове використання коштів субвенції. 
 
            4. Контроль за виконанням даного розпорядження покласти на заступників міського 
голови згідно з розподілом повноважень. 

 
 
 

 
Міський голова Олександр ГОНЧАРЕНКО 


