
 
КРАМАТОРСЬКА МІСЬКА РАДА  

 
Виконавчий комітет  

 
РІШЕННЯ 

 
від 19.08.2020 № 674 

м. Краматорськ  

 
Про перерозподіл кошторисних 

призначень, передбачених міським 

бюджетом по управлінню праці та 

соціального захисту населення 

Краматорської міської ради у 2020 році 
 
Розглянувши клопотання начальника управління праці та соціального захисту 

населення Краматорської міської ради – Гришичевої П.В., про перерозподіл бюджетних 

призначень, на виконання п. 3 розпорядження голови облдержадміністрації, керівника 

обласної військово-цивільної адміністрації від 30.04.2020 № 451/5-20 «Про заходи щодо 

організації оздоровлення та відпочинку дітей Донецької області у 2020 році», рішення 

виконавчого комітету Краматорської міської ради від 16.07.2020 № 557 «Про затвердження 

Порядку організації у 2020 році оздоровлення дітей, які потребують особливої соціальної 

уваги та підтримки, та дітей, які виховуються в сім’ях з дітьми, відшкодування вартості 

якого здійснюється за рахунок коштів міського бюджету та коштів субвенції з обласного 

бюджету», «Програми економічного і соціального розвитку міста Краматорська на 2020 рік» 
від 23.12.2019 № 64/VII-652, п. 15 рішення міської ради «Про міський бюджет на 2020 рік» 

від 23.12.2019 № 64/VII-651, у зв’язку з економією коштів одноразової допомоги на 

поховання деяких категорій осіб, та необхідністю додаткових коштів на організацію 

оздоровлення дітей, керуючись ст. 28 Закону України «Про місцеве самоврядування в 

Україні», 
 
виконком міської ради 

 
В И Р І Ш И В : 
 

1. Перерозподілити кошторисні призначення, передбачені міським бюджетом по 

управлінню праці та соціального захисту населення Краматорської міської ради у 2020 році з 

ТПКВКМБ 0813242 «Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення», 
КЕКВ 2730 «Інші виплати населенню» у сумі 26616,00 грн. на ТПКВКМБ 0813140 

«Оздоровлення та відпочинок дітей (крім заходів з оздоровлення дітей, що здійснюються за 

рахунок коштів на оздоровлення громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської 

катастрофи)», КЕКВ 2730 «Інші виплати населенню» у сумі 26616,00 грн. 
2. Фінансовому управлінню (Саєнко), внести відповідні зміни до річного та 

помісячного розпису видатків загального фонду міського бюджету. 
3.  Начальнику управління праці та соціального захисту населення (Гришичевій), 

забезпечити цільове використання бюджетних коштів. 
4.    Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника міського голови 

Люльку Ю.А. 
 
 

Міський голова        А.В. Панков 


