
 
 

КРАМАТОРСЬКА МІСЬКА РАДА  
 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ  
 

міського голови 
 

 

від 22.09.2020 № 84р 

м. Краматорськ  

 
 
Про врахування субвенції з 
державного бюджету та змін 

субвенцій з інших рівнів бюджетів у 

складі міського бюджету 
 

На виконання Постанови Кабінету Міністрів України від 04.10.2020 №769 «Про 

затвердження Порядку та умов надання субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам 

на здійснення заходів щодо підтримки територій, що зазнали негативного впливу внаслідок 

збройного конфлікту на сході України», згідно розпоряджень Кабінету Міністрів України від 

05.08.2020 №966-р «Про розподіл субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на 

здійснення заходів щодо підтримки територій, що зазнали негативного впливу внаслідок 

збройного конфлікту на сході України, у 2020році», голови облдержадміністрації, керівника 

обласної військово-цивільної адміністрації від 05.12.2018 № 1354/5-19 «Про обласний 

бюджет на 2020 рік» (зі змінами), міського голови Бахмутської міської ради від 08.09.2020 

№191рр «Про перерозподіл асигнувань загального фонду бюджету Бахмутської міської ОТГ 

на 2020р. між головними розпорядниками», 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: 
 
- у доходній частині загального фонду по КДБ 41034600 «Субвенція з державного 

бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо підтримки територій, що зазнали 

негативного впливу внаслідок збройного конфлікту на сході України» у сумі 2 856 000,00 
грн. 

 - у видатковій частині по спеціальному фонду (бюджет розвитку), шляхом передачі 

коштів із загального фонду, по головному розпоряднику бюджетних коштів – відділу 

комунальних ресурсів та самоврядного контролю КПКВКМБ 3116082 «Придбання житла для 

окремих категорій населення  відповідно до законодавства», КЕКВ 3121 «Капітальне 

будівництво (придбання) житла» у сумі 2 856 000,00грн. за напрямком використання 

«Виконання заходів щодо підтримки територій, що зазнали негативного впливу внаслідок 

збройного конфлікту на сході України, а саме придбання у комунальну власність житла для 

надання у тимчасове користування внутрішньопереміщеним особам». 
 



 2 
          2.  Врахувати зміни, а саме: скорочення субвенції з інших рівнів бюджетів у складі 

загального фонду міського бюджету: 
 
 2.1 субвенції з обласного бюджету на надання натуральної допомоги у формі 

продуктових наборів особам, які отримують соціальну послугу догляду вдома у відділеннях 

соціальної допомоги вдома територіальних центрів соціального обслуговування (надання 

соціальних послуг), центрах надання соціальних послуг, дітям, які перебувають у складних 

життєвих обставинах, та перебувають на обліку служб у справах дітей, та багатодітним 

сім’ям, які перебувають у складних життєвих обставинах у 2020 році  у сумі 75 227,60грн.:  
 - у доходній частині міського бюджету по ККДБ 41053900 «Інші субвенції з місцевого 
бюджету»; 
            - у видатковій частині  міського бюджету по головному розпоряднику бюджетних 

коштів – управлінню праці та соціального захисту населення по КПКВКМБ 0813242 «Інші 

заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення», КЕКВ 2730 «Інші виплати 

населенню». 
 
  2.2 субвенції з обласного бюджету на надання щомісячної допомоги здобувачам 

освіти закладів професійної  (професійно-технічної) освіти, закладів фахової перед вищої 

освіти, закладів вищої освіти з числа дітей- сиріт та дітей, позбавлених батьківського 

піклування, які перебувають на повному державному забезпеченні у сумі 14 700грн.: 
 - у доходній частині міського бюджету по ККДБ 41053900 «Інші субвенції з місцевого 
бюджету»; 
            - у видатковій частині  міського бюджету по головному розпоряднику бюджетних 

коштів – управлінню праці та соціального захисту населення по КПКВКМБ 0813242 «Інші 

заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення», КЕКВ 2730 «Інші виплати 

населенню». 
 
2.3 субвенції з інших міст на надання медичної допомоги новонародженим, які 

мешкають на території Бахмутської міської об’єднаної територіальної громади, у відділенні 

новонароджених дітей Комунального некомерційного підприємства «Дитяче територіальне 

медичне об’єднання» Краматорської міської ради у сумі 173 300грн. 
          - у доходній частині міського бюджету по ККДБ 41053900 «Інші субвенції з місцевого 
бюджету»; 

- у видатковій частині  міського бюджету по головному розпоряднику бюджетних 

коштів – відділу охорони здоров’я по ТПКВКМБ 0712010 «Багатопрофільна стаціонарна 

медична допомога населенню» по КЕКВ 2610 «Субсидії та поточні трансферти 

підприємствам (установам, організаціям)» 
 
          3. Фінансовому управлінню (Саєнко) внести відповідні зміни до річного та 

помісячного розпису доходів та  видатків  міського бюджету з послідуючим включенням до 

рішення міської ради «Про внесення змін до рішення міської ради від 23.12.2019 № 64/VII-
651 «Про міський бюджет на 2020 рік (05216100000) (зі змінами)». 
         
        4. Відділу комунальних ресурсів та самоврядного контролю (Гримайло) забезпечити 

цільове використання бюджетних коштів субвенції, управлінню праці та соціального захисту 

населення (Гришичева), відділу охорони здоров’я (Мельник) врахувати зазначені зміни.          
        
      5. Контроль за виконанням даного розпорядження покласти на заступника міського 

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


