
 
 

КРАМАТОРСЬКА МІСЬКА РАДА  
 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ  
 

міського голови 
 

 

від 05.08.2020 № 70р 

м. Краматорськ  

 
 
Про врахування у складі міського 
бюджету субвенцій з державного 
бюджету  
 
 

На виконання Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального 

захисту», Постанови Кабінету Міністрів України від 18 квітня 2018 р № 280 «Питання 

забезпечення житлом внутрішньо переміщених осіб, які захищали незалежність, 

суверенітет та територіальну цілісність України» (із змінами), розпорядження голови 

облдержадміністрації, керівника обласної військово-цивільної адміністрації від 05.12.2019 
№ 1354/5-19 «Про обласний бюджет на 2020 рік» (зі змінами), згідно п.16 рішення міської 

ради від 23.12.2019 № 64/VII-651 «Про міський бюджет на 2020 рік (05216100000)», 

керуючись                     ст. 42 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,  
 
 
РОЗПОРЯДЖУЮСЬ: 
 

1. Врахувати у складі міського бюджету субвенцію з державного бюджету:  
 

а) в доходній частині загального фонду по ККДБ 41050600 «Субвенція з місцевого 

бюджету на виплату грошової компенсації за належні для отримання жилі приміщення 

для внутрішньо переміщених осіб, які захищали незалежність, суверенітет та 

територіальну цілісність України і брали безпосередню участь в антитерористичній 

операції, забезпеченні її проведення, перебуваючи безпосередньо в районах 

антитерористичної операції у період її проведення, та визнані особами з інвалідністю 

внаслідок війни ІІІ групи відповідно до пунктів 11-14 частини другої статті 7 або 

учасниками бойових дій відповідно до пунктів 19-20 частини першої статті 6 Закону 

України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту", та які потребують 

поліпшення житлових умов за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету» у сумі 

6 746 506,68 грн.; 
 
б) у видатковій частині спеціального фонду шляхом передачі коштів із загального 

фонду міського бюджету до спеціального фонду (бюджет розвитку) по головному 

розпоряднику – управлінню праці та соціального захисту населення по ТПКВКМБ 

0813222 «Грошова компенсація за належні для отримання жилі приміщення для 

внутрішньо переміщених осіб, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну 

цілісність України і брали безпосередню участь в антитерористичній операції, 

http://www.krm.gov.ua/UserFiles/dl/resh_64_7_651.pdf


  
забезпеченні її проведення, перебуваючи безпосередньо в районах антитерористичної 

операції у період її проведення, та визнані особами з інвалідністю в наслідок війни ІІІ 

групи відповідно до пунктів 11-14 частини другої статті 7 або учасниками бойових дій 

відповідно до пунктів 19-20 частини першої статті 6 Закону України «Про статус ветеранів 

війни, гарантії їх соціального захисту", та які потребують поліпшення житлових умов», за 
КЕКВ 3240 «Капітальні трансферти населенню» у сумі 6 746 506,68 грн. 

 

2. Фінансовому управлінню (Саєнко) внести відповідні зміни до річного та 

помісячного розпису доходів та  видатків  міського бюджету та врахувати їх при внесенні 

змін до міського бюджету на 2020 рік. 
 

3. Управлінню праці та соціального захисту населення (Гришичева) забезпечити 

цільове використання бюджетних коштів. 
 

 4. Контроль за виконанням даного розпорядження покласти на заступника міського 

голови Ніконенко С.Є.  
 
 
 
 
Міський голова А.В. Панков 
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