
Проєкт 
 

КРАМАТОРСЬКА МІСЬКА РАДА  
 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ  
 

міського голови 
 

 

від 21.09.2020 № 81р 

м. Краматорськ  

 
 
Про врахування у складі міського 
бюджету субвенцій з інших рівнів 
бюджету 
 
 

На виконання Закону України «Про Державний Бюджет України на 2020 рік» (із 

змінами), постанови Кабінету Міністрів України від 26.08.2020 № 750 «Про підвищення 

оплати праці працівників установ, закладів та організацій бюджетної сфери», 
розпорядження голови облдержадміністрації, керівника обласної військово-цивільної 

адміністрації від 05.12.2019 № 1354/5-19 «Про обласний бюджет на 2020 рік» (зі змінами), 
відповідно до «Програми економічного і соціального розвитку міста Краматорська на 

2020 рік» ( зі змінами) затвердженої рішенням міської ради від 23.12.2019 № 64/VII-652, 
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 субвенції з інших рівнів бюджету, а саме:  
 

а) освітню субвенцію з державного бюджету  місцевим бюджетам у сумі     
4 680 300 грн.: 

 
 – в доходній частині загального фонду по ККДБ 41033900 «Освітня субвенція з 

державного бюджету місцевим бюджетам».; 
– у видатковій частині загального фонду по головному розпоряднику коштів – 

управлінню освіти по КПКВКМБ 0611020 «Надання загальної середньої освіти  закладами 

загальної середньої освіти (у тому числі з дошкільними підрозділами (відділеннями, 

групами)) у сумі 4 680 300грн., КЕКВ 2111 «Заробітна плата» у сумі 3 840 000грн., КЕКВ 

2120 «Нарахування на оплату праці» у сумі 840 300грн. 
 
б) субвенцію з обласного бюджету на придбання автомобілів, які будуть 

передаватись у користування дитячим будинкам сімейного типу, що функціонують на 

території Донецької області, в яких виховується 8 і більше дітей, включаючи рідних, 

усиновлених дітей, які перебувають під опікою та піклуванням у сумі 500 000грн.: 
 
– в доходній частині загального фонду по ККДБ 41053900 «Інші субвенції з 

місцевого бюджету»; 

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


  
– у видатковій частині по головному розпоряднику коштів службі у справах дітей 

по загальному фонду у сумі 25 000грн. ТПКВКМБ 093111 «Утримання закладів, що 

надають соціальні послуги дітям, які опинились в складних життєвих обставинах, 
підтримка функціонування дитячих будинків сімейного типу та прийомних сімей» КЕКВ 

2240 «Оплата послуг  (крім комунальних)» у сумі 1 000грн., КЕКВ 2800 «Інші поточні 

видатки» у сумі 24 000грн.; та по спеціальному фонду шляхом передачі коштів із 

загального фонду міського бюджету до спеціального фонду (бюджет розвитку) у сумі 

475 000грн. ТПКВКМБ 093111 «Утримання закладів, що надають соціальні послуги дітям, 

які опинились в складних життєвих обставинах, підтримка функціонування дитячих 

будинків сімейного типу та прийомних сімей» КЕКВ 3110 «Придбання обладнання і 

предметів довгострокового користування». 
 

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 освіти (Мозольова) та службі у справах дітей (Давидов) забезпечити 

цільове використання бюджетних коштів. 
 

 4. Контроль за виконанням даного розпорядження покласти на заступника міського 

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


