ПРОЕКТ

КРАМАТОРСЬКА МІСЬКА РАДА
РІШЕННЯ
від

№

м. Краматорськ

Про міський бюджет на 2016 рік
Відповідно до ч.2 ст. 77 Бюджетного кодексу України, керуючись ст.26 Закону
України «Про місцеве самоврядування в Україні»,
міська рада
В И Р І Ш И Л А:
1. Визначити на 2016 рік :
- доходи міського бюджету у сумі1 159 810 200 грн., в тому числі доходи загального
фонду у сумі 1 139 841 900 грн., спеціального фонду бюджету у сумі 19 968 300 грн., у т.ч.
бюджет розвитку254 800 грн. згідно з додатком 1;
- видатки міського бюджету у сумі 1 197 764 000грн., в тому числі видатки загального
фонду у сумі 1 068 128 500грн., видатки спеціального фонду бюджету у сумі 129 635 500грн.,
у т.ч. бюджет розвитку 70 868 200 грн.;
- профіцит міського бюджету у сумі 72 813 400 грн., в тому числі по загальному
фонду у сумі 71 713 400 грн., напрямком використання якого визначити передачу коштів із
загального фонду до спеціального фонду (бюджет розвитку) , по спеціальному фонду у сумі
1 100 000грн., напрямком використання якого визначити погашення позичок за
довгостроковими зобов’язаннями згідно з додатком 2;
- дефіцит спеціального фонду міського бюджету у сумі 110 767 200грн. згідно з
додатком 2, джерелами покриття якого визначити кошти, передані із загального фонду до
спеціального фонду (бюджет розвитку) в сумі 71 713 400грн. та гранти Європейського Союзу
в сумі 39 053 800грн..
2. Затвердити бюджетні призначення головним розпорядникам коштів міського
бюджету на 2016 рік по тимчасовій класифікації видатків та кредитування місцевих
бюджетів, у тому числі по загальному фонду у сумі 1 068 128 500грн грн. та спеціальному
фонду 129 635 500 грн. згідно з додатком 3.
3. Визначити оборотний залишок бюджетних коштів міського бюджету у сумі
600 000грн.
4. Затвердити на 2016 рік міжбюджетні трансферти згідно з додатком 4.
5. Затвердити на 2016 рік перелік об'єктів, фінансування яких буде здійснено за
рахунок коштів бюджету розвитку згідно з додатком 5, та напрямки використання коштів
бюджету розвитку згідно з додатком 6.
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6. Затвердити перелік захищених статей видатків загального фонду міського бюджету
на 2016рік за їх економічною структурою відповідно до частини другої ст.55 Бюджетного
кодексу України:
- оплата праці працівників бюджетних установ;
- нарахування на заробітну плату;
- придбання медикаментів та перев'язувальних матеріалів;
- забезпечення продуктами харчування;
- оплату комунальних послуг та енергоносіїв;
- обслуговування місцевого боргу
- поточні трансферти населенню;
- поточні трансферти місцевим бюджетам.
7. Затвердити у складі видатків міського бюджету кошти на реалізацію міських
галузевих програм по загальному та спеціальному фондах згідно з додатком 7.
8. Визначити граничний розмір місцевого боргу міського бюджету станом на 31 грудня
2016 року у сумі 1 100 000грн.
9. Відповідно до статей 43, 73 та 74 Бюджетного кодексу України надати право
фінансовому управлінню Краматорської міської ради (Кирна):
9.1. отримувати у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України:
- позики на покриття тимчасових касових розривів міського бюджету, пов’язаних із
забезпеченням захищених видатків загального фонду, в межах поточного бюджетного
періоду за рахунок коштів єдиного казначейського рахунку на договірних умовах без
нарахування відсотків за користування цими коштами з обов'язковим їх поверненням до
кінця поточного бюджетного періоду;
- місцеві запозичення у межах, визначених рішенням про міський бюджет.
9.2. здійснювати:
- на підставі звернень головних розпорядників бюджетних коштів зміни в розпис
видатків бюджету по загальному фонду за кодами економічної класифікації в межах
затверджених асигнувань однієї функції, не змінюючи обсяги вже затверджених
асигнувань по КЕКВ 2110 «Оплата праці» та в межах асигнувань по КЕКВ 2270 «Оплата
комунальних послуг та енергоносіїв»;
- відображення змін до розпису міського бюджету по головних розпорядниках коштів
у випадку внесення Міністерством фінансів України змін та доповнень до бюджетної
класифікації в частині назв і кодів класифікації доходів, тимчасової класифікації видатків та
кредитування місцевих бюджетів і відомчої класифікації;
- в межах поточного бюджетного періоду на конкурсних засадах розміщення
тимчасово вільних коштів міського бюджету на депозитах з подальшим поверненням таких
коштів до кінця поточного бюджетного періоду шляхом укладення договорів з установами
банків у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України;
- розподіл субвенції на надання пільг з послуг зв'язку, інших передбачених
законодавством пільг (крім пільг на одержання ліків, зубопротезування, оплату
електроенергії, природного і скрапленого газу на побутові потреби, твердого та рідкого
пічного побутового палива, послуг тепло-, водопостачання і водовідведення, квартирної
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плати (утримання будинків і споруд та прибудинкових територій; вивезення побутового
сміття та рідких нечистот), на компенсацію втрати частини доходів у зв'язку з відміною
податку з власників транспортних засобів та інших самохідних машин і механізмів та
відповідним збільшенням ставок акцизного податку з пального і на компенсацію за
пільговий проїзд окремих категорій громадян в частині компенсації за пільговий проїзд
окремих категорій громадян між електро- і автотранспортом пропорційно кількості
перевезених пасажирів пільгової категорії.
10. Структурним підрозділам міської ради - розпорядникам коштів міського бюджету:
- забезпечити в першочерговому порядку потребу в коштах на оплату праці
працівників бюджетних установ відповідно до встановлених законодавством України умов
оплати праці та розміру мінімальної заробітної плати; на проведення розрахунків за
електричну та теплову енергію, водопостачання, водовідведення, природний газ та послуги
зв’язку, які споживаються бюджетними установами;
- затвердити ліміти споживання енергоносіїв у натуральних показниках для кожної
бюджетної установи виходячи з обсягів відповідних бюджетних асигнувань;
- забезпечити впорядкування видатків, що здійснюються за рахунок бюджетних
асигнувань, з приведенням показників по мережі, штатах і контингенту установ і організацій
у відповідність бюджетним призначенням, передбаченим на їх утримання в 2016 році.
11. Установити, що у загальному фонді міського бюджету на 2016 рік:
до доходів належать надходження, визначені ст.64 Бюджетного кодексу України у
сумі 403 690 900 грн., а також такі надходження:
- субвенції з державного бюджету на здійснення програм з соціального захисту
населення у сумі 425 772 592 грн.;
- субвенція з державного бюджету на виплату державної соціальної допомоги на
дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, грошового забезпечення
батькам-вихователям і прийомним батькам за надання соціальних послуг у дитячих
будинках сімейного типу та прийомних сім'ях за принципом "гроші ходять за дитиною" у
сумі 4 083 100 грн.;
- освітня субвенція з державного бюджету у сумі 135 355 700 грн.;
- медична субвенція з державного бюджету у сумі 164 462 700 грн.;
- субвенції з інших міст на надання допомоги мешканця цих міст у закладах охорони
здоров'я м. Краматорська у сумі 4 112 208 грн.
- дотація з обласного бюджету на утримання притулку для дітей у сумі 2 364 700 грн.
12. Установити, що джерелами формування спеціального фонду міського бюджету
України на 2016 рік у частині доходів є надходження, визначені ст.69-1 Бюджетного кодексу
України у сумі 19 968 300грн.
13. Затвердити розрахунок обсягу додаткової дотації з міського бюджету бюджетам
селищних рад відповідно до пункту 20 Прикінцевих та перехідних положень Бюджетного
кодексу України та на утримання органів місцевого самоврядування згідно з додатком 8 до
цього рішення.
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14. Встановити, що:
14.1. фінансування витрат міського бюджету здійснюється в межах фактичних
надходжень доходів із застосуванням режиму економії;
14.2. розпорядники коштів міського бюджету мають право брати зобов'язання на
здійснення видатків тільки в межах відповідних бюджетних асигнувань, встановлених
кошторисами на 2016 рік, враховуючи необхідність виконання бюджетних зобов'язань
минулих років, узятих на облік органами Державного казначейства України;
у разі наявності простроченої заборгованості із заробітної плати (грошового
забезпечення), стипендій, а також за спожиті комунальні послуги та енергоносії
розпорядники коштів міського бюджету в межах відповідних бюджетних асигнувань не
беруть бюджетні зобов'язання і не здійснюють платежі по іншим заходам, пов'язаним з
функціонуванням бюджетних установ (крім захищених статей видатків бюджету), до
погашення такої заборгованості;
14.3. керівники бюджетних установ утримують чисельність працівників і здійснюють
фактичні видатки на заробітну плату, включаючи видатки на премії і інші види заохочень
або винагород, матеріальну допомогу, тільки в межах фонду заробітної плати, затвердженого
в кошторисах на утримання бюджетних установ;
14.4. бюджетні зобов’язання за загальним та спеціальним фондами міського
бюджету, по яких у 2015 році не проведені розрахунки за наявності коштів на рахунках
розпорядників та одержувачів коштів, вважаються кредиторською заборгованістю міського
бюджету і підлягають виконанню у 2016 році.
15. Залишки коштів бюджету розвитку, міського дорожнього фонду, фонду охорони
природного
навколишнього
середовища,
коштів
від
відшкодування
втрат
сільськогосподарського та лісогосподарського виробництва станом на 01.01.2016
використовувати згідно з діючим законодавством.
16. Виконавчому комітету Краматорської міської ради надати право в міжсесійний
період приймати рішення :
- про перерозподіл асигнувань між функціями і головними розпорядниками
бюджетних коштів на підставі звернень головних розпорядників бюджетних коштів з
подальшим затвердженням міською радою;
- про визначення об'єктів, фінансування яких буде здійснюватися за рахунок бюджету
розвитку, коштів від відшкодування втрат сільськогосподарського виробництва, коштів
цільового фонду соціально – економічного розвитку міста у складі міського бюджету,
утвореного рішенням міської ради від 13.09.2006 № 51/V-6;
- про врахування у складі міського бюджету, а також визначення порядку
використання коштів трансфертів з державного та інших рівнів бюджетів, що виділяються
додатково місту на підставі нормативно-правових актів.
17. Додатки до цього рішення є його невід'ємною частиною.
18. Рішення вступає в силу з 01 січня 2016 року та діє до 31 грудня 2016 року.
19. Контроль за виконанням даного рішення покласти заступника міського голови за
розподілом обов’язків.

Міський голова

А.В.Панков
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Додаток 1
до рішення міської ради
Доходи міського бюджету на 2016 рік
грн.
Спеціальний фонд
код

Найменування згідно з класифікацією доходів
бюджету

Всього

Загальний фонд
Всього

10000000
11000000
11010000
11020000
14000000

14040000
18000000
18010000

18030000
18050000
19000000
19010000
20000000
21000000

21010300
21081100

21110000
22000000
22012500

22080000
22090000
24000000
24060300

24062100
25000000
30000000

31010000

доходи
Податкові надходження
Податки на доходи, податки на прибуток,
податки на збільшення ринкової вартості
податок та збір на доходи фізичних осіб
податок на прибуток підприємств
Внутрішні податки та товари на послуги
Акцизний податок з реалізації суб'єктами
господарювання роздрібної торгівлі
підакцизних товарів
Місцеві податки
податок на майно
податок на нерухоме майно, відмінне від
земельної ділянки
земельний податок та орендна плата за землю
транспортний податок
Туристичний збір
Єдиний податок
Інші податки та збори
екологічний податок
Неподаткові надходження
Доходи від власності та підприємницької
діяльності
частина чистого прибутку (доходу)
комунальних унітарних підприємств та їх
об’єднань, що вилучається до відповідного
місцевого бюджету
адміністративні штрафи та інші санкції
надходження коштів від відшкодування втрат
сільськогосподарського і лісогосподарського
виробництва
Адміністративні збори та платежі, доходи від
некомерційної господарської діяльності
плата за надання інших адміністративних
послуг
надходження від орендної плати за
користування цілісним майновим комплексом
та іншим державним майном
державне мито
Інші неподаткові надходження
інші надходження
грошові стягнення за шкоду, заподіяну
порушенням законодавства про охорону
навколишнього природного середовища
внаслідок господарської та іншої діяльності
Власні надходження бюджетних установ
Доходи від операцій з капіталом
кошти від реалізації скарбів, майна,
одержаного державою або територіальною
громадою в порядку спадкування чи дарування,
безхазяйного майна, знахідок, а також
валютних цінностей і грошових коштів,
власники яких невідомі

394 551 400

394 551 400

0

252 504 800
251 919 800
585 000
52 242 500

252 504 800
251 919 800
585 000
52 242 500

0

52 242 500
88 104 100
60 721 100

52 242 500
88 104 100
60 721 100

1 277 100
57 970 000
1 474 000
37 000
27 346 000
1 700 000
1 700 000
28 828 000

1 277 100
57 970 000
1 474 000
37 000
27 346 000
1 700 000
1 700 000
9 114 500

19 713 500

74 500

74 500

0

64 500
10 000

64 500
10 000

в т.ч. бюджет
розвитку

0

0
0

0

0
8 140 000

8 140 000

2 000 000

2 000 000

3 140 000
3 000 000
910 000
900 000

3 140 000
3 000 000
900 000
900 000

10 000
19 703 500,0
279 800

25 000

25 000

25 000

0

10 000

10 000
19 703 500,0
254 800

254 800

6
33010000
90010100
40000000
41020000
41020900
41030000

41030600

41030800

41031000
41033900
41034200
41035000

41035800
90010300

кошти від продажу землі
Разом доходів
Офіційні трансферти
Дотації
інші додаткові дотації
Субвенції
субвенція з державного бюджету місцевим
бюджетам на виплату допомоги сім'ям з дітьми,
малозабезпеченим сім'ям, інвалідам з
дитинства, дітям-інвалідам, тимчасової
державної допомоги дітям та допомоги по
догляду за інвалідами І чи ІІ групи внаслідок
психічного розладу
субвенція з державного бюджету місцевим
бюджетам на надання пільг та житлових
субсидій населенню на оплату електроенергії,
природного газу, послуг тепло-,
водопостачання і водовідведення, квартирної
плати (утримання будинків і споруд та
прибудинкових територій), вивезення
побутового сміття та рідких нечистот
субвенція з державного бюджету місцевим
бюджетам на надання пільг та житлових
субсидій населенню на придбання твердого та
рідкого пічного побутового палива і
скрапленого газу
освітня субвенція з державного бюджету
місцевим бюджетам
медична субвенція з державного бюджету
місцевим бюджетам
інші субвенції
субвенція з державного бюджету місцевим
бюджетам на виплату державної соціальної
допомоги на дітей-сиріт та дітей, позбавлених
батьківського піклування, грошового
забезпечення батькам-вихователям і
прийомним батькам за надання соціальних
послуг у дитячих будинках сімейного типу та
прийомних сім'ях за принципом "гроші ходять
за дитиною"
Всього доходів
Секретар міської ради

254 800
423 659 200
736 151 000
2 364 700
2 364 700
733 786 300

403 690 900
736 151 000
2 364 700
2 364 700
733 786 300

216 127 000

216 127 000

208 626 992

208 626 992

1 018 600

1 018 600

135 355 700

135 355 700

164 462 700
4 112 208

164 462 700
4 112 208

4 083 100
1 159 810 200

4 083 100
1 139 841 900
Д.В.Ошурко

254 800
19 968 300
0
0

254 800
254 800
0

0

0

19 968 300

254 800

Додаток 2
до рішення міської ради
№
Фінансування міського бюджету на 2016 рік
грн.
Спеціальний фонд
код

Назва згідно з класифікацією фінансування бюджету

Всього

Загальний фонд

Всього

в т. ч. бюджет
розвитку

200000

Внутрішнє фінансування

39053800,00

-71713400,00

110767200,00

71713400,00

208000

Фінансування за рахунок зміни залишків коштів бюджетів

39053800,00

-71713400,00

110767200,00

71713400,00

208100

На початок періоду

39053800,00

208400

Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету
розвитку (спеціального фонду)

300000

Зовнішнє фінансування

301000

Позики, надані міжнародними організаціями економічного розвитку

301200

0,00
-1100000,00
-1100000,00

39053800,00
-71713400,00

71713400,00

71713400,00

0,00

-1100000,00

-1100000,00

0,00

-1100000,00

-1100000,00

-1100000,00

-1100000,00

-1100000,00

Погашено позик

37953800,00

-71713400,00

109667200,00

70613400,00

Фінансування за борговими операціями

-1100000,00

0,00

-1100000,00

-1100000,00

Погашення

-1100000,00

0,00

-1100000,00

-1100000,00

402200

Зовнішні зобов׳язання

-1100000,00

0,00

-1100000,00

-1100000,00

402201

Довгострокові зобов'язання

-1100000,00

-1100000,00

-1100000,00

Всього за типом кредитора
400000
402000

600000

Фінансування за активними операціями

0,00

602000

Зміни обсягу готівкових коштів

0,00

602100

На початок періоду

39053800,00

Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету
розвитку (спеціального фонду)

-1100000,00

602400

Всього за типом боргового зобов'язання
Секретар міської ради

-1100000,00

-71713400,00

71713400,00

71713400,00

-71713400,00

71713400,00

71713400,00

39053800,00
-71713400,00

70613400,00

70613400,00

-71713400,00

70613400,00

70613400,00

Д.В.Ошурко
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Додаток № 3
до рішення міської ради
№
Розподіл видатків міського бюджету на 2016 рік
грн.
Загальний фонд
з них

Код
тимчасов
ої
класифік
ації
видатків
та
кредитув
ання
міського
бюджету

Код
функці
ональн
ої
класиф
ікації
видаткі
в та
кредит
ування
місько
го
бюдже
ту

Найменування згідно з
типовою відомчою/
тимчасовою класифікацією
видатків та кредитування
міського бюджету

1

2

3
03 Виконком Краматорської
міської ради
Органи
місцевого
самоврядування
Телебачення
та
радіомовлення
Періодичні видання (газети
та журнали)
Розробка схем та проектів
масового застосування
Землеустрій

010116

0111

120100

0830

120201

0830

150202

0443

160101

0421

180404

0411

Програма підтримки малого
та
середнього
підприємництва

180409

0490

180410

0411

Внески органів місцевого
самоврядування у статний
капітал
суб"єктів
підприємницької діятельності
Інші заходи, пов'язані з
економічною діяльністю

200200

0511

250203

0160

оплата праці

комунальні
послуги та
енергоносії

видатки
розвитку

Всього

видатки
споживан
ня

оплата
праці

6

7

8

9

10

11

Всього

видатки
споживання

4

5

13722700,00

13722700,00

8201200,00

705380,00

12560500,00

12560500,00

7681400,00

646480,00

0,00

1096502,03

0,00

0,00

з них

комунальн
і послуги
та
енергоносі
ї

видатки
розвитку

12

13
0,00

1096502,03

Разом
бюджет
розвитку

14

15=4+9
0,00

14819202,03

0,00

12560500,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

164700,00

0,00

0,00

164700,00

164700,00

0,00

210000,00
Охорона
і
раціональне
використання земель
Проведення
виборів
депутатів місцевих рад та
сільських, селищних, міських
голів

Спеціальний фонд
з них

210000,00

1096502,03

0,00

1096502,03

1306502,03

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

9
250403

0133

Видатки на покриття інших
заборгованостей, які виникли
в минулих роках

250404

0133

Інші видатки

070303

0910

090201

1030

090202

1030

090203

1030

15 Управління праці та
соціального захисту
населення Краматорської
міської ради
в тому числі за рахунок
субвенцій з Державного
бюджету місцевим
бюджетам:
Дитячі
будинки
(в
т.ч.сімейного типу, прийомні
сім"ї)
Пільги ветеранам війни,
дітям войни,особам,що
мають особливі заслуги перед
Батьківщиною, жертвам
нацистських переслідувань і
реабілітованим громадянам,
які стали інвалідами
внаслідок репресій і є
пенсіонерами на житловокомунальні послуги
Пільги ветеранам війни,
особам, які мають особливі
трудові заслуги перед
Батьківщиною, жертвам
нацистських переслідувань на
придбання твердого палива і
зрідженого газу
Інші пільги ветеранам війни,
ветеранам праці, особам, що
мають особливі трудові
заслуги перед Батьківщиною, жертвам нацистських
переслідувань і реабілітованим громадянам, які стали
інвалідами внаслідок репресій або є пенсіонерами

0,00

0,00

0,00

0,00

787500,00

787500,00

787500,00

519800,00

58900,00

453923662,0
0

453923662,0
0

15006100,00

618040,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

453923662,00

429855692,0
0

429855692,0
0

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

429855692,00

4083100,00

4083100,00

30000000,00

30000000,00

0,00

30000000,00

263900,00

263900,00

0,00

263900,00

0,00

0,00

0,00

4083100,00

10
090204

1030

Пільги ветеранам військової
служби, ветеранам орга-нів
внутрішніх справ, ветеранам
податкової міліції, ветеранам
держ.пожежної охорони,
ветеранам Держ.
кримінально-виконавчої
служби, ветера-нам служби
цивільного захисту,
ветеранам Держ.служби
спеціаль-ного зв'язку та
захисту інформації України,
вдовам (вдівцям) померлих
(загиблих) ветера-нів
військової служби, ветеранів
органів внутрішніх справ,
ветера-нів податкової міліції,
ветеранів держав-ної
пожежної охорони, ветеранів
Держ.криміналь-новиконавчої служби, ветеранів
служби цивільного захисту та
вете-ранів Держ.служби
спеціального зв'язку та
захисту інформації України;
звільненим зі служби за
віком, через хворобу або за
вислугою років
військовослуж-бовцям
Служби безпеки України,
працівникам міліції, особам
начальницького складу
податкової міліції, ря-дового
і начальницького складу
кримінально-виконавчої
системи; особам, звільненим
із служби цивільного захисту
за віком, через хворобу або за
вислугою років, та які стали
інвалідами під час виконання
службових обов’язків

3000000,00

3000000,00

0,00

3000000,00

11
пенсіонерам з числа слідчих
прокуратури; дітям (до
досягнення повноліття)
працівників міліції, осіб
начальницького складу
податкової міліції, рядового і
начальницького складу
кримінально-виконавчої
системи, загиблих або
померлих у зв'язку з
виконанням службових
обов'язків, непрацездатним
членам сімей, які перебували
на їх утриманні; звільненим з
військової служби особам, які
стали інвалідами під час
проходження військової
служби; батькам та членам
сімей військовослужбовців,
військовослужбовців
Державної служби
спеціального зв'язку та
захисту інформації України,
які загинули (померли) або
пропали безвісти під час
проходження військової
служби; батькам та членам
сімей осіб рядового і
начальницького складу
служби цивільного захисту,
які загинули (померли) або
зникли безвісти під час
виконання службових
обов’язків на житловокомунальні послуги

12
090205

1030

Пільги ветеранам військової
служби, ветеранам органів
внутрішніх справ, ветеранам
податкової міліції, ветеранам
державної пожежної охорони,
ветеранам Державної
кримінально-виконавчої
служби, ветеранам служби
цивільного захисту,
ветеранам Державної служби
спеціального зв'язку та
захисту інформації України,
вдовам (вдівцям) померлих
(загиблих) ветеранів
військової служби, ветеранів
органів внутрішніх справ,
ветеранів податкової міліції,
ветеранів державної
пожежної охорони, ветеранів
Державної кримінальновиконавчої служби, ветеранів
служби цивільного захисту та
ветеранів Державної служби
спеціального зв'язку та
захисту інформації України;
звільненим зі служби за
віком, у зв’язку з хворобою
або вислугою років
працівникам міліції

15000,00

15000,00

0,00

15000,00

13

090207

1070

090208

1070

, особам начальницького
складу податкової міліції,
рядового і начальницького
складу кримінальновиконавчої системи; особам,
звільненим із служби
цивільного захисту за віком,
через хворобу або за
вислугою років, та які стали
інвалідами під час виконання
службових обов’язків; дітям
(до досягнення повноліття)
працівників міліції, осіб
начальницького складу
податкової міліції, рядового і
начальницького складу
кримінально-виконавчої
системи, загиблих або
померлих у зв'язку з
виконанням службових
обов'язків, непрацездатним
членам сімей, які перебували
на їх утриманні, батькам та
членам сімей осіб рядового і
начальницького складу
служби цивільного захисту,
які загинули (померли) або
зникли безвісти під час
виконання службових
обов’язків на придбання
твердого палива
Пільги громадянам, які
постраждали внаслідок
Чорнобильської катастрофи,
дружинам (чоловікам) та
опікунам (на час опікунства)
дітей померлих громадян,
смерть яких пов’язана з
Чорнобильською
катастрофою, на житловокомунальні послуги
Пільги громадянам, які
постраждали внаслідок
Чорнобильської катастрофи,
дружинам (чоловікам) та
опікунам (на час опікунства)
дітей померлих громадян,
смерть яких пов’язана з
Чорнобильською
катастрофою, на придбання
твердого палива

1000000,00

1000000,00

0,00

1000000,00

10000,00

10000,00

0,00

10000,00

14
090210

1070

090211

1070

090214

1070

090215

1070

Пільги пенсіонерам з числа
спеціалістів із захисту
рослин, передбачені
частиною четвертою статті 20
Закону України "Про захист
рослин", громадянам,
передбачені пунктом "ї"
частини першої статті 77
Основ законодавства про
охорону здоров'я, частиною
п’ятою статті 29 Закону
України "Про культуру",
частиною другою статті 30
Закону України "Про
бібліотеки та бібліотечну
справу", абзацом першим
частини четвертої статті 57
Закону України "Про освіту",
на безоплатне користування
житлом, опаленням та
освітленням
Пільги пенсіонерам з числа
спеціалістів із захисту
рослин, передбачені
частиною четвертою статті 20
Закону України "Про захист
рослин", громадянам,
передбачені пунктом "ї"
частини першої статті 77
Основ законодавства про
охорону здоров'я, частиною
п’ятою статті 29 Закону
України «Про культуру»,
частиною другою статті 30
Закону України "Про
бібліотеки та бібліотечну
справу", абзацом першим
частини четвертої статті 57
Закону України "Про освіту",
на придбання твердого та
рідкого пічного побутового
палива
Пільги окремим категоріям
громадян з послуг зв'язку
Пільги багатодітним сім’ям,
дитячим будинкам сімейного
типу та прийомним сім’ям, в
яких не менше року
проживають відповідно троє
або більше дітей, а також
сім’ям (крім багатодітних
сімей), в яких не менше року
проживають троє і більше
дітей, враховуючи тих, над

200000,00

200000,00

0,00

200000,00

30000,00

30000,00

0,00

30000,00

0,00

0,00

0,00

2500000,00

0,00

2500000,00

2500000,00

15
якими встановлено опіку чи
піклування, на житловокомунальні послуги

090216

1070

090302

1040

090303

1040

090304

1040

090305

1040

090306

1040

090307

1040

090308

1040

090401

1040

Державна соціальна допомога
малозабезпеченим сім"ям

090405

1060

Додаткові виплати населенню
на покриття витрат на оплату
житлово-комунальних послуг
Субсидії
населенню
для
відшкодування витрат на
придбання
рідкого
та
твердого пічного палива та
газу

090406

1060

Пільги багатодітним сім’ям,
дитячим будинкам сімейного
типу та прийомним сім’ям, в
яких не менше року
проживають відповідно троє
або більше дітей, а також
сім’ям (крім багатодітних
сімей), в яких не менше року
проживають троє і більше
дітей, враховуючи тих, над
якими встановлено опіку чи
піклування, на придбання
твердого палива та
скрапленого газу
Допомога
у
зв'язку
з
вагітністю та пологами
Допомога до досягнення
дитиною трирічного віку
Одноразова допомога при
народженні дитини
Допомога на дітей, які
перебувають під опікою чи
піклуванням
Допомога на дітей одиноким
матерям
Тимчасова
державна
допомога дітям
Допомога при усиновленні

30000,00

30000,00

0,00

30000,00

1668100,00

1668100,00

0,00

1668100,00

1525300,00
107430500,0
0

1525300,00
107430500,0
0

0,00

1525300,00

0,00

107430500,00

7958100,00

7958100,00

0,00

7958100,00

26321500,00

26321500,00

0,00

26321500,00

976900,00

976900,00

0,00

976900,00

391700,00

391700,00

0,00

391700,00

36600000,00

36600000,00

0,00

36600000,00

171926992,0
0

171926992,0
0

0,00

171926992,00

669700,00

669700,00

0,00

669700,00

16
090407

1060

Компенсація
населенню
додаткових витрат на оплату
послуг
газопостачання,
центрального опалення та
централізованого постачання
гарячої води
Надання допомоги на догляд
за інвалідом I чи II групи
внаслідок психічного розладу
Державна соціальна допомога
інвалідам з дитинства та
дітям інвалідам

090413

1010

091300

1010

170102

1070

170602

1070

010116

0111

090412

1090

091101

1040

091102

1040

Програми та заходи центрів
соціальних служб для сім"ї,
дітей та молоді

091204

1040

091205

1010

091206

1010

Територіальні центри
соціального обслуговування
(надання соціальних послуг)
Виплати грошової
компенсації фізичним особам
які надають соціальні
послуги громадянам
похилого
віку,інвалідам,дітямінвалідам,хворим,які не
здатні до
самообслуговування і
потребують сторонньої
допомоги
Центри соціальної
реабілітації дітей – інвалідів;
центри професійної
реабілітації інвалідів

Компенсаційні виплати на
пільговий
проїзд
автотранспортом
окремим
категоріям громадян
Компенсаційні виплати на
пільговий
проїзд
електротранспортом окремим
категоріям громадян
Органи
місцевого
самоврядування
Інші видатки на соціальний
захист населення
Утримання
центрів
соціальних служб для сім"ї,
дітей та молоді

0,00

0,00

3149500,00

3149500,00

0,00

3149500,00

30105400,00

30105400,00

0,00

30105400,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

16925670,00

0,00

966300,00

0,00

818600,00

0,00

1700,00

0,00

3353400,00

0,00

1428700,00

0,00

298300,00

16925670,00

16925670,00

966300,00

966300,00

818600,00

818600,00

1700,00

1700,00

3353400,00

3353400,00

1428700,00

1428700,00

298300,00

298300,00

11850100,00

549500,00

2372200,00

174800,00

432040,00

29200,00

90500,00

51600,00

17
091207

1030

Пільги, що надаються
населенню (крім ветеранів
війни і праці, військової
служби, органів внутрішніх
справ та громадян, які
постраждали внаслідок
Чорнобильської катастрофи)
на оплату житловокомунальних послуг і
природного газу
Фінансова
підтримка
громадських
організацій
інвалідів і ветеранів

091209

1030

091214

1090

Інші установи та заклади

150101

0490

Капітальні вкладення

0,00

180000,00

180000,00

95300,00

95300,00

59500,00

14700,00

0,00
40 Управління житлового та
комунального господарства
Краматорської міської ради
010116

0111

Органи
самоврядування

100101

0610

Житлово-комунальне
господарство

100102

0610

Капітальний
ремонт
житлового фонду місцевих
органів влади

100106

0610

100201

32440900,00

4138800,00

2300600,00

142520,00

3706800,00

3706800,00

2300600,00

142520,00

24000,00

24000,00

28302100,
00

80046347,36

0,00

0,00

0,00

180000,00

0,00

95300,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

80046347,36

42089049,
39

112487247,36

місцевого

Капітальний
ремонт
житлового фонду об"єднань
співвласників
багатоквартирних будинків

0,00

3706800,00

0,00

24000,00

0,00

26435532,85

0,00

26435532,85

12220000,
00

26435532,85

0,00

350077,00

0,00

350077,00

350077,00

350077,00

Теплові мережі
0,00

100202

0620

Водопровідно-каналізаційне
господарство

100203
100209

0620
0620

Благоустрій міст
Заходи
пов"язані
поліпшенням питної води

100302

0620

Комбінати
комунальних
підприємств,
районні
виробничі обєднання та інші
підприємства, установи та
організації
житловокомунального господарства

150101

0490

Капітальні вкладення

170603

0455

Інші

заходи

в

0,00
28302100,00

0,00

28302100,00

125115,92
20328636,39

0,00
0,00

0,00
125115,92
20328636,39 20328636,39

125115,92
48630736,39

з

сфері

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

22841908,79

0,00

22841908,79

22841908,79

0,00

774740,41

0,00

774740,41

774740,41

18
електротранспорту
170703

0456

Видатки на проведення робіт,
пов"язаних з будівництвом,
реконструкцією, ремонтом та
утриманням автомобільних
доріг

180109

0490

180409

0411

180410

0411

200700

0540

Програма
стабілізації
та
соціально-економічного
розвитку регіону
Внески органів місцевого
самоврядування у стат. фонди
суб"єктів
підприємницької
діятельності
Інші заходи, пов'язані з
економічною діяльністю
Інші природохоронні заходи

240601

0511

Охорона
і
використання
ресурсів

240602

0512

Утилізація відходів

240603

0540

240604

0540

250403

0133

Ліквідація
іншого
забруднення навколишнього
природного середовища
Інша діятельність у сфері
охорони
навколишнього
природного середовища
Видатки на покриття інших
заборгованостей, що виникли
у попередні роки

250406

010116

0111

070000

0900

130107

0810

150101

0490

240604

0540

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

162400,00

162400,00

0,00

162400,00

245600,00

245600,00

0,00

245600,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

раціональне
природних

Видатки
на
реалізацію
програм допомоги і грантів
міжнародних
фінансових
організацій та Європейського
Союзу
10 Управління освіти
Краматорської міської ради
Органи
місцевого
самоврядування
Освіта
Утримання та навчальнотренувальна робота дитячоюнацьких спортивних шкіл
Капітальні вкладення
Інша діятельність у сфері
охорони
навколишнього
природного середовища

9190336,00
286268070,0
0

286268070,0
0

1293770,00
283829500,0
0

1293770,00
283829500,0
0

155482900,00

44059000,00

1144800,00

1144800,00

733430,00

101470,00

157042730,00

44258070,00

826400,00

97600,00

0,00

17714865,61

0,00
8103500,0
0

13790865,61

0,00
8103500,0
0

9190336,00
0,00

172000,00

9611365,61

9190336,00
9601365,6
1

5687365,61

5687365,6
1

3914000,0
0

9190336,00
303982935,61
1293770,00

172000,00

0,00

297620365,61

1144800,00

0,00

3914000,00

0,00

3914000,00

0,00

10000,00

0,00

10000,00

3914000,00

10000,00

19
250403

0133

010116

0111

110000

0800

Видатки на покриття інших
заборгованостей, що виникли
у попередні роки
24 Відділ культури і туризму
Краматорської міської ради
Органи
місцевого
самоврядування
Культура і мистецтво

150101

0490

Капітальні вкладення

240604

0540

250403

0133

Інша діяльність у сфері
охорони
навколишнього
природного середовища
Видатки на покриття інших
заборгованостей, які виникли
в минулих роках
11 Відділ молоді та спорту
Краматорської міської ради
Органи
місцевого
самоврядування
Соціальні програми і заходи
державних органів у справах
молоді
Утримання клубів підлітків за
місцем проживання

0,00

0,00

36853410,00

36853410,00

22276000,00

4436220,00

508210,00

508210,00

319100,00

48120,00

36345200,00

36345200,00

21956900,00

4388100,00

0,00

2808800,00

0111

091103

1040

091105

1040

130000

0800

150101

0490

250403

0133

Фізична культура і спорт
Капітальні вкладення

1587800,00

0,00

0,00
0,00

010116

0111

070702

0950

080000

0700

091108

1040

250403

0133

150101

0490

Заходи з оздоровлення та
відпочинку
дітей,
крім
заходів з оздоровлення дітей,
що здійснюються за рахунок
коштів
на
оздоровлення
громадян, які постраждали
внаслідок
Чорнобильської
катастрофи
Видатки на покриття інших
заборгованостей, які виникли
в минулих роках
Капітальні вкладення

9155400,00

6406580,00

6406580,00

3184530,00

827880,00

556780,00

556780,00

383100,00

18350,00

55000,00

55000,00

1206400,00

1206400,00

740600,00

179600,00

19800,00

19800,00

4588400,00

4588400,00

2060830,00

629930,00

36600,00

36600,00

9099000,00

219132478,0
0

121852100,00

16873440,00

628870,00

628870,00

427800,00

12040,00

387000,00
218116608,0
0

387000,00
218 116
608,00

121 424
300,00

16 861
400,00

172000,00

0,00

0,00

0,00
219132478,0
0

172000,00

1539330,00

1461000,00

56400,00

318330,00
1221000,00

240000,00
1221000,0
0

18052720,00

0,00

9900,00

9099000,00

15561980,00

0,00

556780,00

0,00

55000,00
9900,00

1226200,00
4625000,00

0,00

9099000,00

9099000,0
0

7956920,00

7856920,0
0

10095800,00 4912000,00

10095800,004 912 000,00

9099000,00

0,00
1037500,0
0

237185198,00
628870,00

0,00
18052720,00

1221000,00

0,00
9099000,0
0

0,00

0,00

37933000,00

0,00

0,00
0,00

39662210,00
508210,00

1269470,00 622960,00

0,00

0,00
Видатки на покриття інших
заборгованостей, що виникли
у попередні роки
14 Відділ охорони здоров'я
Краматорської міської ради
Органи
місцевого
самоврядування
Інші
заклади
і
заходи
післядипломної освіти
Охорона здоров"я

1269470,00 622960,00
0,00

1221000,00

010116

0,00

387000,00
1 037
500,00

7 956 920,00

7 856
920,00

236169328,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

20

010116

0111

210105

0320

010116

0111

090700

1040

68 Управління з питань
цивільного захисту
Краматорської міської ради
Органи
місцевого
самоврядування
Видатки на запобігання та
ліквідацію
надзвичайних
ситуацій
та
наслідків
стихійного лиха
20 Служба у справах дітей
Краматорської міської ради
Органи
місцевого
самоврядування
Утримання закладів, що
надають соціальні послуги
дітям, які опинились в
складних життєвих
обставинах
75 Фінансове управління
Краматорської міської ради

010116

0111

Органи
місцевого
самоврядування
Обслуговування боргу

230000

0170

180109

0490

Програма
стабілізації
соціально-економічного
розвитку регіону

180410

0411

250404

0133

Інші заходи, пов'язані
економічною діяльністю
Інші видатки

250301

0180

76 Фінансове управління
Краматорської міської ради
Реверсна дотація

250315

0180

Інші додаткові дотації

250380
250388

0180
0180

Інші субвенції
Субвенція
з
державного
бюджету місцевим бюджетам
на
проведення
виборів
депутатів місцевих рад та
сільських, селищних, міських
голів
Всього видатки

Секретар міської ради

1519590,00

1519590,00

790100,00

27260,00

1119590,00

1119590,00

790100,00

27260,00

400000,00

400000,00

4491920,00

4491920,00

2469900,00

411610,00

1043820,00

1043820,00

722200,00

23210,00

3448100,00

3448100,00

1747700,00

388400,00

6037890,00

6037890,00

1521200,00

54030,00

2221390,00

2221390,00

1521200,00

54030,00

114000,00

0,00

0,00

0,00

760865,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1119590,00

0,00

400000,00

0,00

0,00

0,00

760865,00

760865,00

0,00

760865,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1519590,00

5252785,00
1043820,00

0,00

0,00

760865,00

760865,00

4208965,00

0,00

0,00

6037890,00

0,00

2221390,00

114000,00

0,00

114000,00

3690000,00

3690000,00

0,00

3690000,00

11000,00

11000,00

0,00

11000,00

1500,00

1500,00

0,00

1500,00

7331300,00

7331300,00

4445400,00

4445400,00

0,00

2785900,00
100000,00

2785900,00
100000,00

0,00
0,00

та

з

0,00

0,00

0,00

0,00
1068128500,00 1039826400,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4445400,00

0,00

0,00

0,00
334644460,00

68354450,00 28302100,00 129635500,00 19525170,00 5534960,00

Д.В.Ошурко

7331300,00

2785900,00
100000,00

0,00
1391400,00 110110330,00 70868200,00

1197764000,00

Додаток 4
рішення міської ради
№
Показники міжбюджетних трансфертів між Краматорським міським бюджетом та іншими бюджетами на 2016 рік
грн.

Код

Найменування трансфертів

Найменування
бюджету

Міжбюджетні трансферти, які надходять до
бюджету

3

Обласний
бюджет

2 364 700,0

2 364 700,0

Державний
бюджет

216 127
000,0

216 127 000,0

Державний
бюджет

208 626
992,0

208 626 992,0

Державний
бюджет

1 018 600,0

1 018 600,0

Освітня субвенція з державного
бюджету місцевим бюджетам

Державний
бюджет

135 355
700,0

135 355 700,0

41034200

Медична субвенція з державного
бюджету місцевим бюджетам

Державний
бюджет

164 462
700,0

164 462 700,0

41035000

інші субвенції

Артемівський
міський бюджет

449 000,0

449 000,0

41035000

інші субвенції

Дзержинський
міський бюджет

2 063 208,0

2 063 208,0

41035000

інші субвенції

250 000,0

250 000,0

41035000

інші субвенції

Слов'янський
міський бюджет
Слов'янський
районний
бюджет

80 000,0

80 000,0

41035000

інші субвенції

Краснолиманський міський
бюджет

239 000,0

239 000,0

41035000

інші субвенції

Дружкіівський
міський бюджет

300 000,0

300 000,0

1

2
Офіціальні трансферти

41020900

41031000

Інші додаткові дотації
Субвенція з державного бюджету
місцевим бюджетам на виплату
допомоги сім'ям з дітьми,
малозабезпеченим сім'ям, інвалідам з
дитинства, дітям-інвалідам,
тимчасової державної допомоги дітям
та допомоги по догляду за інвалідами
І чи ІІ групи внаслідок психічного
розладу
Субвенція з державного бюджету
місцевим бюджетам на надання пільг
та житлових субсидій населенню на
оплату електроенергії, природного
газу, послуг тепло-, водопостачання і
водовідведен-ня, квартирної плати
(утримання будинків і споруд та
прибудин-кових територій),
вивезення побутового сміття та
рідких нечистот
Субвенція з державного бюджету
місцевим бюджетам на надання пільг
та житлових субсидій населенню на
придбання твердого та рідкого
пічного побутового палива і
скрапленого газу

41033900

41030600

41030800

Спеціальний
фонд
5

Всього

Загальний
фонд
4

6

22

41035000

інші субвенції

41035000

інші субвенції
Субвенція з державного бюджету
місцевим бюджетам на виплату
державної соціальної допомоги на
дітей-сиріт та дітей, позбавлених
батьківського піклування, грошового
забез-печення батькам-вихо-вателям і
прийомним батькам за надання
соціальних послуг у дитя-чих
будинках сімейного типу та
прийомних сім'ях за принципом
"гроші ходять за дитиною"
ВСЬОГО міжбюджетних
трансфертів, які надходять до
бюджету

41035800

Код

Найменування трансфертів

Артемівський
районний
бюджет

665 000,0

665 000,0

Димитровський
міський бюджет

66 000,0

66 000,0

Державний
бюджет

4 083 100,0

4 083 100,0

736 151
000,00
Найменування
бюджету

Реверсна дотація

250380

Інші субвенції

250315

Інша додаткова дотація

250315

Інша додаткова дотація

250315

Інша додаткова дотація

250315

Інша додаткова дотація
ВСЬОГО міжбюджетних трансфертів,
які передаються з бюджету

Секретар міської ради

Державний
бюджет
Обласний
бюджет
Біленьківський
селищний
бюджет
Красноторський
селищний
бюджет
Шабельківський
селищний
бюджет
Ясногірський
селищний
бюджет

736 151 000,00

Міжбюджетні трансферти, які передаються з
бюджету
Загальний
фонд

250301

0,00

Спеціальний
фонд

Всього

4 445 400,0

4 445 400,0

100 000,0

100 000,0

731 400,0

731 400,0

840 200,0

840 200,0

886 600,0

886 600,0

327 700,0

327 700,0

7 331 300,0

Д.В.Ошурко

0,0

2 885 900,0

Додаток 5
до рішення міської ради
№
Перелік об'єктів, фінансування яких буде здійснюватись в 2016 році за рахунок коштів бюджету розвитку
(грн.)
Код
тимчасової
класифікації
видатків та
кредитуванн
я місцевого
бюджету
1

Код
функціональної
класифікації
видатків та
кредитування
місцевого
бюджету

2

10
150101

Найменування згідно з
типовою
відомчою/типовою
програмною/ тимчасовою
класифікацією видатків та
кредитування місцевого
бюджету
3

Назва об"єктів відповідно до проектнокошторисної документації тощо

Загальний обсяг
фінансування будівництва

4

5

Управління освіти
0490

3 914 000,00

Капітальні вкладення

3 914 000,00
Розробка проектно-кошторисної документації
"Капітальне будівництво додаткового корпусу
ЗОШ № 31"

150101

-

-

Разом видатків на поточний
рік

8
3 914 000,00

-

350 000,00

3 914 000,00

350 000,00

100 000,00

100 000,00

Закінчення робіт по Реконструкції системи
теплопостачання ДНЗ №37 з підключенням до
центрального опалення з розробкою ПКД

164 000,00

164 000,00

Відділ охорони здоров'я
0490

Всього
видатків на
завершення
будівництва
об'єктів на
майбутні
роки
7

Розробка проектно-кошторисної документації
"Реконструкція філії ЗОШ №6"

Співфінансування з міського бюджету на
виконання інвестпроектів за рахунок коштів держ.
Фонду регіонального розвитку "Реконструкція
філіалу ЗОШ №6 для відкриття 2-х дошкільних
груп, м. Краматорськ, вул.Дитяча, 2"
14

Відсоток
завершеннос
ті
будівництва
об'єктів на
майбутні
роки
6

Капітальні вкладення
Розробка ПКД інвест. Проекту "Будівництво двох
амбулаторій з SIP-модулей з метою приближення
надання медичної допомоги до населення".
Розробка ПКД інвест. Проекту "Будівництво
переходу між травматологічним та терапевтичним
корпусами КМУ "Міська лікарня № 3"
м.Краматорська
Розробка ПКД інвест. Проекту "Облаштування
двома сучасними кисневими станціями
стаціонарних відділень лікувально-профілактичних
закладів міста"

3 300 000,00

3 300 000,00

2 865 450,00

0,00

0,00

2 865 450,00

2 865 450,00

0,00

0,00

2 865 450,00

300 000,00

300 000,00

90 000,00

90 000,00

300 000,00

300 000,00

24
Розробка ПКД інвест. Проекту "Реконструкція та
переоснащення акушерськогінекологічногокорпусу КМУ "Міська лікарня №1
м. Краматорська з метою створення
перинатального центру II рівня"
Продовження реконструкції приміщення КЗ
"Центр первинної медіко -санітарної допомоги
№1" під розміщення флюорографа
11
150101

Відділ молоді та спорту
0490

24
150101

1 440 000,00

735 450,00

735 450,00

9 099 000,00

-

-

9 099 000,00

9 099 000,00
7 499 000,00

-

-

Будівництво футбольного поля

9 099 000,00
7 499 000,00

Розробка ПКД на будівництво басейну

1 600 000,00

Капітальні вкладення

1 600 000,00

Відділ культури і туризму
0490

Капітальні вкладення
Розробка проектно-кошторисної документації по
реконструкції МПК "Будівельник"
Розробка ПКД по будівництву пристройки до
Школи мистецтв №2

40

250406

1 440 000,00

0133

1 221 000,00

-

-

1 221 000,00

1 221 000,00

-

-

1 221 000,00

718 000,00

718 000,00

503 000,00

Управління житлового
та комунального
господарства

7 195 336,00

Видатки на реалізацію
програм допомоги і
грантів міджнародних
фінансових організацій та
Європейського Союзу

7 195 336,00

503 000,00

-

-

-

-

7 195 336,00

7 195 336,00

Співфінансування з міського бюджету по гранту
Європейського Союзу (КПП "КТТУ" Модернізація
триагрегатної тягової підстанції (реконструкція)

5 236 336,00

5 236 336,00

Співфінансування з міського бюджету по гранту
Європейського Союзу (КВП "Краматорський
водоканал" реконструкція системи водопостачання
та водовідведення)

1 959 000,00

1 959 000,00

Всього
24 294 786,00
Секретар міської ради

Д.В.Ошурко

-

-

24 294 786,00

Додаток 6
до рішення міської ради
№
Напрямки видатків, фінансування яких буде проводитисьу 2016 році за рахунок коштів бюджету розвитку
грн.
Код
тимчасової
класифікації
видатків та
кредитування
місцевого
бюджету

Код
функціональн
ої
класифікації
видатків та
кредитування
місцевого
бюджету

Найменування згідно з типовою відомчою/типовою
програмною/ тимчасовою класифікацією видатків та
кредитування місцевого бюджету

Назва об"єктів відповідно до проектно-кошторисної документації тощо

1

2

3

4

70101

0910

10 Управління освіти
Дошкільні заклади освіти
Капремонт вентиляційних систем харчоблоків з розробкою проектно-кошторисної
документації ДНЗ №47,72

70201

0921

Загальний обсяг
фінансування

5
5 687 365,61
161 474,75
161 474,75
5 525 890,86

Загальноосвітні школи
Капремонт вентиляційних систем харчоблоків з розробкою проектно-кошторисної
документації ЗОШ №8, 32

127 366,67

Капітальний ремонт будівлі з розробкою проектно-кошторисної документації ЗОШ №25

450 000,00

Капремонт будівлі ЗОШ №20

50 000,00

Співфінансування з міського бюджету на виконання інвестпроектів за рахунок коштів
держ. фонду регіонального розвитку "Капітальний ремонт (санація) Краматорської
загальноосвітньої школи №35м. Краматорська, вул. Ювілейна, 46"

1 500 000,00

Співфінансування з міського бюджету на виконання інвестпроектів за рахунок коштів
держ. фонду регіонального розвитку "Капітальний ремонт (санація) будівлі
загальноосвітньої школи №4 м.Краматорськ, вул.Двірцева, 48а"

1 200 000,00

Співфінансування з міського бюджету на виконання інвестпроектів за рахунок коштів
держ. фонду регіонального розвитку "Капітальний ремонт. Заміна вікон та дверей,
утеплення фасадів та покрівлі будівлі загальноосвітньої школи I-III ступенів №16 м.
Краматорськ" (коригування)

1 700 000,00

26
Співфінансування з міського бюджету на виконання інвестпроектів за рахунок коштів
НЕФКО) "Кап. ремонт, Заміна вікон та дверей, утеплення фасаду та покрівлі будівлі
Крам. Укр. Гімназії

80101

0731

14 Відділ охорони здоров'я
Лікарні

498 524,19

4 991 470,00
2 496 680,00
Співфінансування інвестпроекту "Термомодернізація акушерсько-гінекологчного
корпусу КМУ «Міська лікарня № 1» м.Краматорська.
Співфінансування інвест.проекту "Термомодернізація терапевтичного та урологічного
корпусів КМУ «Міська лікарня № 2» м.Краматорська.

1 189 940,00

906 740,00

Продовження кап. ремонту приміщення бак. Лабораторії КМУ "Міська лікарня №1
400 000,00
Співфінансування інвест.проекту "Термомодернизація будівель КМУ «Дитяче
територіальне медичне об’єднання» м. Краматорська.
80102

731

Дитячі територіальні об"єднання

80800

0725

Центри первинної медичної (медико санітарної)
допомоги

Вспівфінансування інвест. проекту "Термомодернизація будівель
медико-санітарної допомоги № 1 м. Краматорська»

КЗ «Центр первинної

20 Служба у справах дітей
Утримання закладів, що надаютьсоціальні
послугидітям, які опинились в складних життєвих
обставинах
24 Відділ культури і туризму

90700

110201

0824

1 283 350,00

1 211 440,00
760 865,00

Капітальний ремонт будівлі (завершення робіт, що розпочалися в 2015 році)

Бібліотеки

760 865,00
240 000,00
240 000,00

Періодика 2 півріччя 2016 р.
Періодика 1 півріччя 2017 р.
Придбання літератури
40 Управління житлового та комунального господарства

70 000,00
70 000,00
100 000,00

34 893 713,39
Капітальний ремонт житлового фонду місцевих
органів влади
100102

0610

Капітальний ремонт житлового фонду, який знаходиться у власності терито-ріальної
громади міста згідно переліку, наведеного у Програмі реформу-вання і розвитку
житлово-комунального господарства м. Краматорськ на 2015-2019р.р.

12 220 000,00

27
Капітальний ремонт житлового фонду ОСББ
100106

0610

100203

0620

Капітальний ремонт будинків ОСББ згідно переліку, наведеного у Програмі
реформування і розвитку ЖКГ м.Краматорськ на 2015-2019р.р.

350 077,00

Благоустрій міст, сіл, селищ

20 328 636,39
Капітальний ремонт автодоріг, згідно переліку, наведеному у Програмі благоустрою на
2015-2019 роки
Капітальний ремонт внутрішньоквартальних доріг та тротуарів, згідно переліку,
наведеному у Програмі благоустрою на 2015-2019 роки

Капітальний ремонт мереж зовнішнього освітлення з розробкою проектно-кошторисної
документації, згідно переліку, наведеному у Програмі благоустрою міста на 20122014роки

250406

0133

Видатки на реалізацію програм допомоги і грантів
міджнародних фінансових організацій та
Європейського Союзу
Всього

Секретар міської ради

Співфінансування з міського бюджету по гранту Європейського Союзу (КП "Міст" кап.
ремонт гуртожитків)

15 148 713,39

2 732 923,00

2 447 000,00

1 995 000,00

46 573 414,00

Д.В.Ошурко

28
Додаток 7
до рішення міської ради
№
Перелік місцевих (регіональних) програм, які фінансуватимуться за рахунок коштів
міського бюджету у 2016 році
(грн.)
Код
тимчасов
ої
класифік
ації
видатків
та
кредитув
ання
місцевих
бюджетів
1

Код
функці
ональної
класифі
кації
видаткі
в та
кредитування
бюджет
у
2
0411

Найменування згідно з типовою
відомчою/тимчасовою класифікацією видатків
та кредитування місцевого бюджету
3
03 Виконком Краматорської міської ради
Інші заходи, пов'язані з економічною
діяльністю

180410

Найменування місцевої (регіональної) програми

Загальний фонд

Спеціальний фонд

Разом

4

5
0

6
1096502,03

7
1096502,03

1096502,03

1096502,03

Програма економічного і соціального розвитку м.
Краматорськ на 2016рік

10 Управління освіти Краматорської міської
ради
70101

0910

70201

0921

70301

0922

130107

0810

150101

0490

Дошкільні заклади освіти

Загальноосвітні школи
Загальноосвітні школи-інтернати,
загальноосвітні санаторні школи-інтернати
Утримання та навчально-тренувальна робота
дитячо-юнацьких спортивних шкіл

Капітальні вкладення

3102140

9611365,61

12713505,61

"Заходи цільової комплексної програми "Освіта
Краматорська. 2012-2016 роки" на 2016 рік"

345030

161474,75

506504,75

"Заходи цільової комплексної програми "Освіта
Краматорська. 2012-2016 роки" на 2016 рік"

2710930

627366,67

3338296,67

4898524,19

4898524,19

Програма економічного і соціального розвитку м.
Краматорськ на 2016рік
"Заходи цільової комплексної програми "Освіта
Краматорська. 2012-2016 роки" на 2016 рік"
Програма розвитку фізичної культури та спорту на
2012–2016рр.

6880

6880

39300

39300

Програма економічного і соціального розвитку м.
Краматорськ на 2016рік

3300000,00

3300000

"Заходи цільової комплексної програми "Освіта
Краматорська. 2012-2016 роки" на 2016 рік"

614000,00

614000
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Інша діятельність у сфері охорони
навколишнього природного середовища
240604

0540
14 Відділ охорони здоров'я Краматорської
міської ради
Інші заклади і заходи післядипломної освіти

070702

080101

0950

0731

80102

Лікарні

Теріторіальні медичні об'єднання
0731

80500

0722

Загальні і спеціалізовані стоматологічні
поліклініки

Центри первинної медичної (медикосанітарної ) допомоги

80800

0726
Програми і централізовані заходи з
імунопрофілактики
81006
81007

0740
0763

Програми і централізовані заходи боротьби з
туберкульозом

Програма природоохоронних заходів, що
фінансуються за рахунок коштів міського фонду
охорони навколишнього природного середовища на
2016 рік
5875260

10000

10000

7856920

13732180

Програма економічного і соціального розвитку м.
Краматорськ на 2016 рік

387000

387000

Програма запобігання та лікування серцево-судинних
і судинно мозкових захворювань у місті на 2015-2016р

392000

392000

Заходи спрямовані на соціальний захист населення
міста у галузі охорони здоров'я на 2016 рік
Репродуктивне здоров'я нації на період до 2020 року

145600
59400

145600
59400

Програма профілактики та лікування хворих
пульмонологічного профілю у місті на 2013-2016 роки
Програма попередження інвалідності та покращення
якості жіття пацієнтів з хворобою Паркінсона та
синдромом паркінсонізму у місті на 2015-2016 роки

8500

8500

100000

100000

Програма економічного і соціального розвитку м.
Краматорськ на 2016 рік

100000

Програма економічного і соціального розвитку м.
Краматорськ на 2016 рік
Заходи спрямовані на соціальний захист населення
міста у галузі охорони здоров'я на 2016 рік
Заходи спрямовані на соціальний захист населення
міста у галузі охорони здоров'я на 2016 рік
Заходи щодо виконання Концепції реалізації
держ.політики у сфері протидії поширенню
наркоманії, боротьби з незаконним обігом
наркотичних засобів психотропних речовин та
прекурсорів у м.Краматорську до 2020 року
Програма соціально- економічного розвитку міста на
2015 рік

2496680,00

2596680

1283350,00

1283350

757800

757800

2409850

2409850

25400

25400
1211440

1211440

Комплексний план заходів на 2016-2018 роки щодо
профілактики і боротьби з інфекціями, які можна
запобігти засобами імунопрофілактики

102600

102600

Програма протидії захворюванню на туберкульоз у
м.Краматорську на 2013-2016 роки

610400

610400
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Програми і централізовані заходи
профілактики СНІДу
81008

81009
081010

0763

0763

Забезпечення централізованих заходів з
лікування хворих на цукровий та нецукровий
діабет
Централізовані
заходи
з
лікування
онкологічних хворих

0763
150101
0490

Капітальні вкладення
15 Управління праці та соціального захисту
населення Краматорської міської ради

Програма профілактики ВІЛ- інфекції, допомоги та
лікування ВІЛ- інфікованих і хворих на СНІД у місті
на 2014-2018 роки
Програма міських заходів з профілактики та лікування
цукрового діабету на 2016-2018 роки
Заходи щодо виконання у м. Краматорську
Загальнодержавної програми боротьби з
онкологічними захворюваннями на період до 2016
року
Програма соціально- економічного розвитку міста на
2015 рік

335710

335710

224000

224000

217000

217000

2576700
Інші видатки на соціальний захист населення
90412

1090

91205

1010

91102

1040

91209
150101

1030
0490

91103

Виплати грош.компенсації фіз.особам, які
надають соц.послуги громадянам похилого
віку,інвалідам,дітям-інвалідам,хворим,які не
здатні до самообслуговування і потребують
сторонньої допомоги
Програми і заходи центрів соціальних служб
для сім'ї, дітей та молоді
Фінансова підтримка громадських організацій
інвалідів та ветеранів
Капітальні вкладення
11 Відділ молоді та спорту Краматорської
міської ради
Соціальні програми і заходи державних
органів у справах молоді

1040

Програма соціального захисту населення на 2015-2017
роки

Програма соціального захисту населення на 2015-2017
рок
Програма "Молодь.Сім'я." на 2013-2017р.
Програма соціального захисту населення на 2015-2017
роки

2865450

0

2576700

966300

966300

1428700

1428700

1700

1700

180000,0

180000
0

1506550

Програма "Молодь.Сім'я." на 2013-2017р.
Програма розвитку фізичної культури та спорту на
2012–2016рр.

2865450

9099000

10605550

55000

55000

15700

15700

130102

0810

Проведення навчально-тренувальних зборів і
змагань

130106

0810

Проведення навчально-тренувальних зборів і
змагань з неолімпійських видів спорту

Програма розвитку фізичної культури та спорту на
2012–2016рр.

29250

29250

130107

0810

Утримання та навчально-тренувальна робота
дитячо-юнацьких спортивних шкіл

Програма розвитку фізичної культури та спорту на
2012–2016рр.

111830

111830

130112

0810

Інші видатки

Програма розвитку фізичної культури та спорту на
2012–2016рр.

1132210

1132210

31

130115

0810

Центри "Спорт для всіх" та заходи з фізичної
культури та спорту

150101

0810

Капітальні вкладення

Програма економічного і соціального розвитку м.
Краматорськ на 2016рік
Програма розвитку фізичної культури та спорту на
2012–2016рр.
Програма економічного і соціального розвитку м.
Краматорськ на 2016рік

40 Управління житлового та комунального
господарства Краматорської міської ради
100102

0610

50000

50000

112560

112560

28734100,00

Капітальний ремонт житлового фонду
місцевих органів влади

0,00
"Програма реформування і розвитку житловокомунального господарства м. Краматорськ на 20152018рр".

100106

0610

Капітальний ремонт житлового фонду ОСББ

100202

0620

Водопровідно-каналізаційне господарство

100203

0620

Благоустрій міст, сіл, селищ

Капітальні вкладення
150101

0490

Програма економічного і соціального розвитку м.
Краматорськ на 2015рік
"Програма реформування і розвитку житловокомунального господарства м. Краматорськ на 20152018рр".
Програма економічного і соціального розвитку м.
Краматорськ на 2015рік

"Програма благоустрою міста на 2015-2019 роки"
"Програма створення безбар'єрного середовища
життє-діяльності маломобільної групи населення у
м.Краматорську "
Програма економічного і соціального розвитку м.
Краматорськ на 2015рік

28326100,00
28302100,00

9099000

9099000

80046347,36

108780447,4

26435532,85

26435532,85

12220000,00

12220000,00

14215532,85

14215532,85

350077,00

350077,00

125115,92

125115,92

20328636,39
20328636,39

48654736,39
48630736,39

24000,00

24000,00

0,00

22841908,79

22841908,79

Інші заходи у сфері електротранспорту
170603

0455

0,00
Програма економічного і соціального розвитку м.
Краматорськ на 2015рік

180410

200700

0411

0540

774740,41
774740,41

774740,41
774740,41

Інші заходи, пов"язані з економічною
діяльністю

"Програма реформування і розвитку житловокомунального господарства м. Краматорськ на 20152018рр".

162400,00

162400,00

Інші природоохоронні заходи

Програма природоохоронних заходів, що
фінансуються за рахунок коштів міського фонду
охорони навколишнього природного середовища на
2015 рік

245600,00

245600,00
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250406

0133

Видатки на реалізацію програм допомоги і
грантів міжнародних фінансових організацій
та Європейського Союзу

68 Управління з питань цивільного захисту
Краматорської міської ради
Видатки на запобігання та ліквідацію
надзвичайних ситуацій та наслідків
стихійного лиха
210105

0320

Програма економічного і соціального розвитку м.
Краматорськ на 2015рік

400000
Програма забезпечення мінімально достатнього рівня
безпеки населення і території м. Краматорська від
надзвичайних ситуацій техногенного та природного
характеру на 2015 рік

24 Відділ культури та туризму Краматорської
міської ради

110103

0822

Філармонії , музичні колективи і ансамблі та
інші мистецьки заклади та заходи

110502

0829

Інші культурно-освітні заклади та заходи

110201

0824

Бібліотеки
Капітальні вкладення

150101

0490

90700

1040

20 Служба у справах дітей Краматорської
міської ради
Утримання закладів, що надають соціальні
послуги дітям, які опинились в складних
життєвих обставинах

"Програма соціально-економічного розвитку міста на
2016рік"
"Програма соціально-економічного розвитку міста на
2016рік"
"Програма соціально-економічного розвитку міста на
2016рік"

Секретар міської ради

400000

400000
1461000,00

3090200,00

334800,00

1294400,00

1294400,00

Програма економічного і соціального розвитку м.
Краматорськ на 2016рік
43823950,00

Д.В.Ошурко

0,00

334800,00

0

Всього

9190336,00

400000
1629200,00

Програма розвитку культури та туризму на 2016 –
2018 р.р.

9190336,00

240000,00

240000,00

1221000,00

1221000,00

760865

760865

760865,00

760865

109932000,00

153755950,00
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Додаток 8
до рішення міської ради
№

Розрахунок обсягу додаткової дотації з міського бюджету бюджетам селищних рад на 2016 рік

Розрахунковий
обсяг видатків на
2016 рік, грн.

Фінансовий норматив
бюджетної
забезпеченості з
розрахунку на 1
жителя, грн.

Коефіцієнт
диференціації
рівня витрат на 1
жителя

Норматив бюджетної
забезпеченості для розрахунку
додаткової дотації з міського
бюджету бюджетам селищних
рад, грн.

Додатковий коефі-цієнт
диференціації рівня витрат
на 1 жителя по Ясногірській селищній раді у
зв'язку з забезпе-ченістю
надходжень земельного
податку

2

3

4=3/2

5

6=4*5

7

8

Органи місцевого
самоврядування

194061

14938000

76,98

1,0

76,98

0,5

2207300

Культура і туризм

194061

21412400

110,34

0,34

37,5

0,5

578600

х

х

х

х

х

х

2785900

Галузь

Наявне
населення на
01.01.2015,
чол.

1

Разом

Секретар міської ради

Д.В.Ошурко

Обсяг
додаткової
дотації, грн.

