
 
 
 
 
 
 
 
22.05.2020         № 757 
 
 
 

Про   перерозподіл   бюджетних  асигнувань, 
затверджених в місцевому бюджеті м. Кременчука 
на  2020  рік  по  головному   розпоряднику  
бюджетних  коштів   -  управлінню  молоді  та  
спорту виконавчого  комітету Кременчуцької 
міської  ради  Полтавської  області 
 
 
 
 

Враховуючи клопотання громадської організації «Хокейний клуб 
«Кременчук», з метою забезпечення ефективного, результативного і цільового 
використання бюджетних коштів,  керуючись ст.ст. 23, 78 Бюджетного кодексу 
України, ст. 28 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», 
виконавчий комітет Кременчуцької міської ради Полтавської області 

 

вирішив: 
 

1. Перерозподілити бюджетні асигнування, затверджені в місцевому 
бюджеті м. Кременчука на 2020 рік по головному розпоряднику бюджетних 
коштів -  управлінню молоді та спорту виконавчого комітету Кременчуцької 
міської ради Полтавської області (Мазур О.І.), а саме: 

1.1. Зменшити бюджетні асигнування загального фонду  по КПКВКМБ 
1115031 «Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-
юнацьких спортивних шкіл»  на суму 4 127 124,55 грн  (КЕКВ 2210 «Предмети, 
матеріали, обладнання та інвентар» на суму 760 029,00 грн,  КЕКВ 2272 
«Оплата водопостачання та водовідведення» на суму  892 394,55  грн,        
КЕКВ 2273 «Оплата електроенергії» на суму 2 194 886,00 грн, КЕКВ 2274 
«Оплата природного газу» на суму 279 815,00 грн), які були заплановані на 
придбання хокейної форми та відшкодування  витрат за комунальні послуги та 
енергоносії власнику льодової арени «Айсберг» під час проведення навчально-
тренувальних занять відділення хокею з шайбою комунального закладу 
фізичної культури і спорту «Кременчуцька міська комплексна дитячо-юнацька 
спортивна школа «Авангард».  
________________________________________________________________________________    

         Рішення виконавчого комітету Кременчуцької міської ради Полтавської області 
 

                                              від _____________20_____   № ___________ 
                                                                       Сторінка  1 з 2 

 



1.2.   Збільшити бюджетні асигнування загального фонду по КПКВКМБ 
1115062 «Підтримка спорту вищих досягнень та організацій, які здійснюють 
фізкультурно-спортивну діяльність в регіоні» громадській організації 
«Хокейний клуб «Кременчук» на суму 4 127 124,55 грн КЕКВ 2610 «Субсидії 
та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)».  

2. Департаменту фінансів виконавчого комітету Кременчуцької міської 
ради Полтавської області (Неіленко Т.Г.) внести відповідні зміни до розпису 
місцевого бюджету на 2020 рік. 

3. Головному розпоряднику бюджетних коштів внести зміни до 
паспортів бюджетних програм на 2020  рік. 

4. Оприлюднити рішення відповідно до вимог законодавства. 
5. Затвердити рішення  на  сесії Кременчуцької міської ради Полтавської 

області. 
6. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника міського 

голови Проценка Р.О. та заступника міського голови – директора Департаменту 
фінансів виконавчого комітету Кременчуцької міської ради Полтавської області 
Неіленко Т.Г. 
 
 
Міський голова                В. МАЛЕЦЬКИЙ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
________________________________________________________________________________    

         Рішення виконавчого комітету Кременчуцької міської ради Полтавської області 
 

                                              від _____________20_____   № ___________ 
                                                                       Сторінка  2 з 2 



 
Пояснювальна записка 

до проєкту рішення виконавчого комітету Кременчуцької  міської  ради 
Полтавської області «Про перерозподіл  бюджетних асигнувань, 
затверджених в місцевому бюджеті м. Кременчука на 2020  рік   
по головному розпоряднику бюджетних  коштів  -   управлінню   

молоді  та спорту  виконавчого  комітету Кременчуцької 
міської   ради  Полтавської   області» 

 
Враховуючи клопотання громадської організації «Хокейний клуб 

«Кременчук»,  з метою підтримки спорту вищих досягнень,  дитячо-юнацького 
спорту та організацій, які здійснюють фізкультурно-спортивну діяльність в 
регіоні,  управлінням молоді та спорту виконавчого комітету Кременчуцької 
міської ради Полтавської області підготовлено проєкт рішення виконавчого 
комітету Кременчуцької міської ради Полтавської області щодо перерозподілу 
бюджетних асигнувань, затверджених в місцевому бюджеті м. Кременчука на 
2020  рік по головному розпоряднику бюджетних  коштів  -   управлінню 
молоді  та спорту  виконавчого  комітету Кременчуцької міської   ради  
Полтавської   області.  

 Даним рішенням зменшуються бюджетні асигнування загального фонду  
по КПКВКМБ 1115031 «Утримання та навчально-тренувальна робота 
комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл»  на суму 4 127 124,55 грн 
(КЕКВ 2210 «Предмети, матеріали, обладнання та інвентар» на суму        
760 029,00 грн, КЕКВ 2272 «Оплата водопостачання та водовідведення» на 
суму  892 394,55  грн,  КЕКВ 2273 «Оплата електроенергії» на суму        
2 194 886,00 грн, КЕКВ 2274 «Оплата природного газу» на суму        
279 815,00 грн), які були заплановані на придбання хокейної форми та 
відшкодування  витрат за комунальні послуги та енергоносії власнику льодової 
арени «Айсберг» під час проведення навчально-тренувальних занять відділення 
хокею з шайбою комунального закладу фізичної культури і спорту 
«Кременчуцька міська комплексна дитячо-юнацька спортивна школа 
«Авангард» та збільшуються бюджетні асигнування загального фонду по 
КПКВКМБ 1115062 «Підтримка спорту вищих досягнень та організацій, які 
здійснюють фізкультурно-спортивну діяльність в регіоні» громадській 
організації «Хокейний клуб «Кременчук» на суму 4 127 124,55 грн КЕКВ 2610 
«Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)» для 
проведення навчально-тренувальної та спортивної роботи, придбання 
спортивної форми, обладнання та інвентарю, оплату комунальних послуг та 
енергоносіїв. 

 
   
Начальник управління  
молоді та спорту         О. МАЗУР 

 
 
 


