
 

УКРАЇНА 
ЛИМАНСЬКА МІСЬКА РАДА ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ 
МІСЬКОГО ГОЛОВИ 

    _28.09.2021__                                                                                             № 368 

  м. Лиман 
 

 Про врахування у складі бюдже-

ту Лиманської міської  територі-

альної громади коштів   субвенції 

з державного бюджету 

 
  

  

Згідно повідомлень державної казначейської служби № 60 від 24.09.2021 р. про 

зміни до річного та помісячного розпису асигнувань державного бюджету 

(міжбюджетні трансферти) на 2021 рік., 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 41032700 «Субвенція з державного бюджету місцевим бю-

джетам на реалізацію програми «Спроможна школа для кращих результатів» » у сумі  

592,8  тис. грн. та, відповідно, збільшується видаткова частина по КПКВ 0611172 

«Виконання заходів в рамках реалізації програми «Спроможна школа для кращих ре-

зультатів» за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам»» на реа-

лізацію проекту для Лиманської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №4 «Вивчає-

мо природу і науку у інноваційному просторі» (видатки розвитку) по спеціальному 

фонду у сумі 592,8 тис.грн. (головний розпорядник – Управління освіти , молоді та 

спорту Лиманської міської 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)» –  592,8  тис. грн.; 

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

розвитку (спеціального фонду)» – 592,8   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)» – 592,8  тис. грн.; 

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

розвитку (спеціального фонду)» – 592,8  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    


