КРАМАТОРСЬКА МІСЬКА РАДА
Виконавчий комітет
РІШЕННЯ
від 17.08.2017 № 619
м. Краматорськ

Про врахування у складі загального
фонду міського бюджету змін до субвенцій з державного бюджету
На виконання розпоряджень голови обласної державної держадміністрації, керівника
обласної військово-цивільної адміністрації від 22.12.2016 №1171 «Про обласний бюджет на
2017 рік» (зі змінами)», від 23.12.2016 №1173 « Про фінансування головних розпорядників
коштів обласного бюджету у 2017 році», згідно п.23 рішення міської ради від 23.12.2016
№17/VІI-572 «Про міський бюджет на 2017 рік» (зі змінами)», керуючись ст. 28 Закону
України «Про місцеве самоврядування в Україні»,
виконком міської ради
В И Р І Ш И В:
1. Врахувати у складі загального фонду міського бюджету наступні зміни:
1) в доходній частині зменшення субвенції з державного бюджету по ККДБ 41035800
«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», оплату послуг із здійснення патронату над дитиною та виплату соціальної
допомоги на утримання дитини в сім’ї патронатного вихователя» у сумі 150 000,00 грн.;
збільшення субвенції з державного бюджету по ККДБ 41030800 «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» у сумі 169 991 200 грн.;
2) у видатковій частині по головному розпоряднику бюджетних коштів - управлінню
праці та соціального захисту населення врахувати зміни згідно з додатком.
2. Фінансовому управлінню (Саєнко) внести відповідні зміни до річного та помісячного розпису доходів та видатків загального фонду міського бюджету.
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3. Управлінню праці та соціального захисту населення (Ігнатенко) врахувати дані
зміни у кошторисах.
4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника міського голови
Ніконенко С.Є.

Міський голова

А.В. Панков
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Додаток
до рішення виконкому міської ради
17.08.2017 № 619
ВРАХУВАННЯ
у складі загального фонду міського бюджету змін до субвенцій з державного бюджету
Головний
розпорядн
ик коштів

КПКВКМБ

1513011

Управлінн
я праці та
соціальног
о захисту

1513012

Найменування
Надання пільг ветеранам війни, особам, на
яких поширюється чинність Закону України
"Про статус ветеранів війни, гарантії їх
соціального захисту", особам, які мають
особливі заслуги перед Батьківщиною, вдовам
(вдівцям) та батькам померлих (загиблих) осіб,
які мають особливі заслуги перед
Батьківщиною, дітям війни, особам, які мають
особливі трудові заслуги перед Батьківщиною,
вдовам (вдівцям) та батькам померлих
(загиблих) осіб, які мають особливі трудові
заслуги перед Батьківщиною, жертвам
нацистських переслідувань та реабілітованим
громадянам, які стали інвалідами внаслідок
репресій або є пенсіонерами, на житловокомунальні послуги
Надання пільг 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 кримінально-виконавчої
служби, ветеранів служби цивільного захисту
та ветеранів Державної служби спеціального
зв'язку та захисту інформації України;
звільненим зі служби за віком, через хворобу
або за вислугою років військовослужбовцям
Служби безпеки України, 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

КЕКВ

Сума ,грн.

2730

9800000,00

2730

800000,00
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1513013

1513014

1513015
1513016
1511060
Всього:

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
житлово-комунальні послуги
Надання пільг громадянам, які постраждали
внаслідок Чорнобильської катастрофи,
дружинам (чоловікам) та опікунам (на час
опікунства) дітей померлих громадян, смерть
яких пов'язана з Чорнобильською
катастрофою, на житлово-комунальні послуги
Надання пільг пенсіонерам з числа спеціалістів
із захисту рослин, передбаченим частиною
четвертою статті 20 Закону України "Про
захист рослин", громадянам, передбаченим
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
Надання пільг багатодітним сім'ям на
житлово-комунальні послуги
Надання субсидій населенню для
відшкодування витрат на оплату житловокомунальних послуг
Забезпечення належних умов для виховання та
розвитку дітей-сиріт і дітей, позбавлених
батьківського піклування, в дитячих будинках
(у т. ч. сімейного типу, прийомних сім'ях)

2730

400000,00

2730

100000,00

2730

450000,00

2730

158441200,00

2730

-150000,00
169841200,00

Керуючий справами

А.М.Давискиба

Начальник
фінансового управління

О.М. Саєнко

