
 
 

КРАМАТОРСЬКА  МІСЬКА  РАДА  
 

Виконавчий комітет 
 

Р І Ш Е Н Н Я  
 

від 07.03.2022  № 215  

м. Краматорськ      

 
Про надання дозволу використання 
коштів бюджету Краматорської міської 
територіальної громади одержувачами 
коштів в умовах воєнного стану 
 
 З метою забезпечення життєдіяльності та захисту безпеки населення територіальної 

громади м. Краматорська в умовах правового режиму воєнного стану, на виконання Указу 

Президента України «Про введення воєнного стану в Україні» від 24 лютого 2022 року № 64, 
Закону України “Про затвердження Указу Президента України «Про введення воєнного 

стану в Україні» від 24 лютого 2022 року № 2102-IX, постанови Кабінету Міністрів України 
«Деякі питання здійснення оборонних та публічних закупівель товарів, робіт і послуг в 

умовах воєнного стану» від 28 лютого 2022 р. № 169, розпорядження Кабінету Міністрів 

України «Деякі питання казначейського обслуговування» від 25 лютого 2022 року № 182-р, 

ч.2 ст. 9 Закону України «Про правовий режим воєнного стану» від 12 травня 2015 року № 

389-VIII, ст.28 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» від 21 травня 1997 

року 
№ 280/97-ВР, 
  

виконком міської ради 
В И Р І Ш И В: 
 

1.  Надати дозвіл використовувати кошти бюджету Краматорської міської 

територіальної громади  в умовах воєнного стану одержувачами коштів - підпорядкованими 
комунальними підприємствами міста, установами та організаціями, за потреби та після 

погодження з головним розпорядником коштів в межах зарахованих коштів на банківські 

рахунки, попередньо уклавши договори поставки матеріалів, обладнання, ПММ, робіт, 

послуг, тощо. 
2. Головним розпорядникам бюджетних коштів здійснювати фінансування 

підпорядкованих комунальних підприємств  (одержувачів коштів) в межах кошторисних 

призначень, передбачених  рішенням Краматорської міської ради № 21/VIII-1113 від 

16.12.2021 «Про бюджет Краматорської міської територіальної громади на 2022 рік» (зі 

змінами). 
3. Публічні закупівлі товарів, робіт і послуг здійснювати без застосування процедур 

закупівель та спрощених закупівель, визначених Законами України «Про публічні закупівлі», 

дотримуватися принципів здійснення публічних закупівель 
4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступників міського голови 

за розподілом повноважень. 
 



Міський голова       Олександр ГОНЧАРЕНКО 


	РІШЕННЯ

