
ЛИМАНСЬКА МІСЬКА РАДА ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 

Р І Ш Е Н Н Я

24.12.2021                                   м. Лиман                                                 №8/19-2652

Про затвердження  розпоряджень 

міського голови 

Керуючись  статтями 25,  26  Закону  України  «Про місцеве  самоврядування  в

Україні»,  міська рада

ВИРІШИЛА:

 Затвердити розпорядження міського голови:

- від 03.12.2021 року № 473 «Про врахування у складі  бюджету Лиманської міської

територіальної громади коштів субвенції з державного бюджету»;

- від 09.12.2021 року № 478 «Про врахування у складі  бюджету Лиманської міської

територіальної громади коштів субвенції з місцевого бюджету (додаються).  

Міський голова                                       Олександр ЖУРАВЛЬОВ



ЛИМАНСЬКА МІСЬКА РАДА ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

МІСЬКОГО ГОЛОВИ

03.12.2021                                  м. Лиман                                        № 473

Про  врахування у  складі

бюджету Лиманської  міської

територіальної  громади коштів

субвенції з державного бюджету

Згідно  повідомлень  Державної  казначейської  служби  України  №96  від

01.12.2021 року,  №98 від 01.12.2021 року,  №100 від 01.12.2021 року про зміни до

річного розпису асигнувань державного  бюджету,  керуючись  п.10 рішення міської

ради від  24.12.2021 № 7/73-4518 «Про бюджет міської  територіальної  громади на

2021 рік», ст.42 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»

        1. Врахувати у складі доходної частини бюджету міської територіальної

громади  по коду 41031400 «Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на

реалізацію  проектів  в  рамках  Надзвичайної  кредитної  програми  для  відновлення

України»  субвенцію  з  державного  бюджету  у  сумі  3855,939  тис.  грн.,  з  них  по

загальному фонду бюджету – 642,657 тис. грн., по спеціальному фонду бюджету –

3213,282 тис. грн., та відповідно,  збільшити видаткову частину спеціального фонду

бюджету міської  територіальної громади по КПКВКМБ 0617366 «Реалізація проектів

в рамках Надзвичайної кредитної програми для відновлення України» у сумі 3855,939

тис. грн. ( головний розпорядник – Управління освіти, молоді та спорту Лиманської

міської ради).

  -  збільшити  фінансування  спеціального  фонду  бюджету  міської

територіальної громади по кодах: 

- 208400 «Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету 

розвитку (спеціального фонду)» –  642,657 тис. грн.;

- 602400 «Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету

розвитку (спеціального фонду)» – 642,657 тис. грн.;

    - зменшити фінансування загального фонду міської територіальної громади

бюджету по кодах: 

- 208400 «Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету

розвитку (спеціального фонду)» – 642,657 тис. грн.;

- 602400 «Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету 

розвитку (спеціального фонду)» – 642,657 тис. грн..

     2. Внести дане розпорядження для затвердження на черговій сесії міської ради.

3. Контроль за виконанням даного розпорядження залишаю за собою.  
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Міський голова                                                                  Олександр ЖУРАВЛЬОВ

ЛИМАНСЬКА МІСЬКА РАДА ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

МІСЬКОГО ГОЛОВИ

09.12.2021                                                м. Лиман                                        №478

Про  врахування у  складі

бюджету Лиманської  міської

територіальної  громади коштів

субвенції з місцевого бюджету

Згідно  розпорядження  голови облдержадміністрації  від  03  грудня  2021  року

«Про  внесення  змін  до  розпорядження  голови  облдержадміністрації,  керівника

обласної  військово-цивільної  адміністрації   від  18.12.2021  р.  №  1400/5-20  «Про

обласний бюджет на 2021рік» (із змінами), керуючись п.10 рішення міської ради від

24.12.2021 № 7/73-4518 «Про бюджет міської територіальної громади на 2021 рік»,

ст.42 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»

 1.  Врахувати  у  складі  доходної  частини  бюджету  Лиманської  міської

територіальної  громади   по  коду  41051000  «Субвенція  з  місцевого  бюджету  на

здійснення переданих видатків у сфері освіти за рахунок коштів освітньої субвенції »

субвенцію з місцевого бюджету на інклюзивно-ресурсні центри у сумі 74,821 тис. грн.

по  загальному  фонду  бюджету  та,  відповідно,   збільшити  видаткову  частину

загального  бюджету  Лиманської  міської  територіальної  громади  по  КПКВКМБ

0611152 «Забезпечення діяльності інклюзивно-ресурсних центрів за рахунок освітньої

субвенції  »  у  сумі  74,821  тис.  грн.  (  головний  розпорядник  –  Управління  освіти,

молоді та спорту Лиманської міської ради).

     2. Внести дане розпорядження для затвердження на черговій сесії міської ради.

3. Контроль за виконанням даного розпорядження залишаю за собою.  

Міський голова                                                                  Олександр ЖУРАВЛЬОВ
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