
 

УКРАЇНА 
ЛИМАНСЬКА МІСЬКА РАДА ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ 
МІСЬКОГО ГОЛОВИ 

    __29.07.2021____                                                                                            № 279 

  м. Лиман 
 

 Про врахування у складі бюдже-

ту Лиманської міської  територі-

альної громади коштів   субвенції 

з місцевого бюджету 

 
  

  

Згідно розпорядження голови облдержадміністрації, керівника обласної 

військово-цивільної адміністрації від 18.12.2020 № 1400/5-20  «Про обласний бюджет 

на 2021 рік» (із змінами), керуючись п.10 рішення міської ради від  24.12.2021 № 

7/73-4518 «Про бюджет Лиманської міської територіальної громади на 2021 рік» (із 

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

 

 1. Врахувати у складі доходної частини бюджету Лиманської міської територі-

альної громади  по коду 41051400 «Субвенція з місцевого бюджету на забезпечення 

якісної , сучасної та доступної загальної середньої освіти  « Нова українська школа» 

за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету » по загальному фонду бю-

джету у сумі  1301,1  тис. грн. та, відповідно, збільшити видаткову частину по КПКВ 

МБ 0611182 «Виконання заходів, спрямованих на забезпечення якісної,сучасної та 

доступної загальної середньої освіти «Нова українська школа» за рахунок субвенції з 

державного бюджету місцевим бюджетам» на закупівлю засобів навчання та облад-

нання для навчальних кабінетів початкової школи (видатки розвитку) по загальному 

фонду бюджету  у сумі 667,950 тис.грн., спеціальному фонду у сумі 633,150 тис.грн.  

Головний розпорядник – Управління освіти , молоді та спорту Лиманської мі-

ської ради. 

 

- збільшити фінансування спеціального фонду бюджету Лиманської міської 

територіальної громади по кодах:  

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

розвитку (спеціального фонду)» –  633,150  тис. грн.; 

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

розвитку (спеціального фонду)» – 633,150   тис. грн.; 

- зменшити фінансування загального фонду бюджету Лиманської міської 

територіальної громади бюджету по кодах:  

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

розвитку (спеціального фонду)» – 633,150  тис. грн.; 

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

розвитку (спеціального фонду)» – 633,150  тис. грн.. 
 

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

    3. Контроль за виконанням даного розпорядження залишаю за собою.  

 

 

 

 Міський голова                                                                                        О.В.Журавльов    


