УКРАЇНА

РІШЕННЯ
ВИКОНАВЧОГО КОМІТЕТУ МІСЬКОЇ РАДИ
МІСТА КРОПИВНИЦЬКОГО
від "12" грудня 2017 року

№ 602
м. Кропивницький

______

Про перерозподіл видатків
по Головному управлінню
житлово-комунального
господарства міської ради на
2017 рік
Керуючись ст.140,143 Конституції України, підпунктом 7 п. «а» ст.32
Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», ст.23 Бюджетного
кодексу України, постановою Кабінету Міністрів України від 12 січня 2011року
№ 18 «Про затвердження Порядку передачі бюджетних призначень,
перерозподілу видатків бюджету і надання кредитів з бюджету», п. 12 рішення
Кіровоградської міської ради від 20 грудня 2016 року № 709 «Про міський
бюджет на 2017 рік», з метою погашення кредиторської заборгованості за
2016-2017 роки та обов’язкового погашення сум за рішенням судового органу
по комунальному підприємству по утриманню шляхів Виконавчий комітет
міської ради міста Кропивницького
В И Р І Ш И В:
1. Перерозподілити видатки по Головному управлінню житловокомунального господарства, збільшивши видатки за бюджетною програмою
4016130 «Забезпечення функціонування комбінатів комунальних підприємств,
районних виробничих об’єднань та інших підприємств, установ, організацій
житлово-комунального господарства» на суму 618,351 тис. грн шляхом
зменшення видатків за бюджетною програмою 4016650 «Утримання та
розвиток інфраструктури доріг» в межах загального обсягу бюджетних
призначень головного розпорядника по загальному фонду міського бюджету
згідно з додатком.
2. Перерозподілити видатки по спеціальному фонду міського бюджету в
межах загального обсягу бюджетних призначень головного розпорядника,
збільшивши видатки:
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1) по КПКВК 4016310 «Реалізація заходів щодо інвестиційного розвитку
територій» на співфінансування у сумі 36,900 тис. грн (реконструкція греблі
р. Сугоклея, м. Кропивницький, з виготовленням проектно-кошторисної
документації);
2) по КПКВК 4017470 «Внески до статутного капіталу суб’єктів
господарювання у сумі 3 040,000 тис. грн (придбання комунального транспорту
спеціального призначення КП «Універсал 2005»), шляхом зменшення видатків:
3) по КПКВК 4016060 «Благоустрій міст, сіл, селищ» у сумі 758,000 тис. грн;
4) по КПКВК 4016650 «Утримання та розвиток інфраструктури доріг» у сумі
1742,900 тис. грн;
5) по КПКВК 4016021 «Капітальний ремонт житлового фонду» у сумі
576,000 тис. грн.
3. Головному управлінню житлово-комунального господарства забезпечити
погодження перерозподілу видатків, передбачених пунктами 1, 2 цього рішення, з
постійною комісією міської ради з питань бюджету, податків, фінансів,
планування та соціально-економічного розвитку.
4. Фінансовому управлінню внести зміни до розпису міського бюджету в
установленому порядку.
5.
Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника
міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради Мосіна О.В.

Заступник міського голови з питань
діяльності виконавчих органів ради

Барабаш 22 38 81

О.Мосін

Додаток
до рішення Виконавчого
комітету міської ради
міста Кропивницького
«12» грудня 2017
№ 602
Перерозподіл видатків по Головному управлінню житлово-комунального
господарства міської ради на 2017 рік

КТПКВКМБ/КЕКВ

місяць
вересень
листопад
грудень
Міський бюджет (загальний фонд)

грн
Разом на
2017 рік

Головне управління житлово-комунального господарства (головний розпорядник)
Головне управління житлово-комунального господарства (відповідальний виконавець)
4016130 «Забезпечення
+618 351
функціонування комбінатів
комунальних підприємств,
районних виробничих
об’єднань та інших
підприємств, установ,
організацій житловокомунального
господарства»
2610 Субсидії та поточні
+618 351
трансферти підприємствам
(установам, організаціям)
4016650 «Утримання та
-618 351
розвиток інфраструктури доріг»
2240 Оплата послуг (крім
-618 351
комунальних)
+618 351
Всього по Головному
-618 351
управлінню житловокомунального
господарства (міський
бюджет)
Міський бюджет (спеціальний фонд)

+618 351

+618 351
-618,351
-618 351
0

Головне управління житлово-комунального господарства (головний розпорядник)
Головне управління житлово-комунального господарства (відповідальний виконавець)
4016060 «Благоустрій міст, сіл,
селищ»
3132 Капітальний ремонт інших
об’єктів
4016650 «Утримання та розвиток
інфраструктури доріг»
3132 Капітальний ремонт інших
об’єктів

-258 000

-500 000

-758 000

-258 000

-500 000

-758 000
-1 742 900

-1 742 900

-1 742 900

-1 742 900
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Продовження додатка
-576 000
-576 000

4016021 «Капітальний ремонт
житлового фонду»
3131 Капітальний ремонт
житлового фонду
4016310 «Реалізація заходів щодо
інвестиційного розвитку
територій» (співфінансування)
3142 Реконструкція та реставрація
інших об’єктів
4017470 «Внески до статутного
капіталу суб’єктів
господарювання»
3210 Капітальні трансферти
підприємствам( установ,
організацій)
Всього по Головному
управлінню житловокомунального
господарства (міський
бюджет)

-258 000

Начальник Головного управління
житлово-комунального господарства

-500 000

-576 000

-576 000

+36 900

+36 900

+36 900

+36 900

+3 040 000

+3 040 000

+3 040 000

+3 040 000

+758 000

0

В. Кухаренко

