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ВОВЧАНСЬКА МІСЬКА РАДА ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

« Д’У » $'<?,/’ 2021 року Вовчанськ № /

Про затвердження обсягу субвенції з місцевого бюджету на фінансове 
забезпечення будівництва, реконструкції, ремонту і утримання 
автомобільних доріг загального користування місцевого значення, 
вулиць і доріг комунальної власності у населених пунктах за рахунок 
відповідної субвенції з державного бюджету

Відповідно до Законів України «Про Державний бюджет України на 
2021 рік», «Про джерела фінансування дорожнього господарства України», 
розпорядження Кабінету Міністрів України від 14 квітня 2021 року №356-р 
«Деякі питання розподілу у 2021 році субвенції з державного бюджету 
місцевим бюджетам на фінансове забезпечення будівництва, реконструкції, 
ремонту і утримання автомобільних доріг загального користування місцевого 
значення, вулиць і доріг комунальної власності у населених пунктах», 
розпорядження Харківської обласної державної адміністрації від 24 червня 
2021 року № 376 «Про розподіл коштів субвенції з державного бюджету та 
внесення зміни до розпорядження голови обласної державної адміністрації 
від 17 березня 2021 року № 128», Порядку спрямування коштів державного 
дорожнього фонду, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України 
від 20 грудня 2017 року № 1085 (зі змінами), ураховуючи лист Державного 
агентства автомобільних доріг України від 25 травня 2021 року №2401/2/06- 
01/09-717/08-21 щодо погодження уточненого переліку об’єктів будівництва, 
реконструкції, капітального та поточного середнього ремонту автомобільних 
доріг загального користування місцевого значення, вулиць і доріг 
комунальної власності у населених пунктах за рахунок субвенції з 
державного бюджету місцевим бюджетам за бюджетною програмою 3131090 
у 2021 році, витяги з протоколів постійних комісій Харківської обласної 
ради: з питань бюджету (протокол від 31 травня 2021 року №12) та з питань 
розвитку інфраструктури, будівництва та шляхів (протокол від 31 травня 
2021 року № 3), керуючись статтею 108 Бюджетного кодексу України, 
пунктом 3 рішення Вовчанської міської ради від 23 грудня 2020 року №21-
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VIII «Про міський бюджет на 2021 рік» та на підставі довідки Департаменту 
фінансів Харківської обласної державної адміністрації від 24 червня 2021 
року № 217 «Про зміни до розпису асигнувань (за винятком надання кредитів 
з бюджету) спеціального фонду бюджету на 2021 рік»:

1. Збільшити доходи та видатки спеціального фонду бюджету 
Вовчанської міської територіальної громади за бюджетною програмою 
0117462 «Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої 
інфраструктури за рахунок субвенції з державного бюджету» на суму 
4850000 грн. (чотири мільйона вісімсот п’ятдесят тисяч гривень) за рахунок 
субвенції з місцевого бюджету на фінансове забезпечення будівництва, 
реконструкції, ремонту і утримання автомобільних доріг загального 
користування місцевого значення, вулиць і доріг комунальної власності у 
населених пунктах за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету 
для «Капітального ремонту дороги по вул. Шевченка в м. Вовчанськ, 
Чугуївського району, Харківської області».

2. Фінансовому відділу Вовчанської міської ради (Ганні 
СТАРОДУБЕЦЬ) внести зміни до річного та помісячного розпису асигнувань 
бюджету Вовчанської міської територіальної громади на 2021 рік та подати 
на розгляд сесії міської ради відповідні зміни до міського бюджету на 2021 
рік.

Анатолій СТЕПАНЕЦЬ
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