
 
 

КРАМАТОРСЬКА  МІСЬКА РАДА 
 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ  
 

міського голови 
 

 

від 28.09.2020 № 86р 

м. Краматорськ  

 
 
Про зменшення у складі  загального  
фонду міського бюджету субвенції з 
обласного бюджету  
 
 
 
 
         На виконання 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. Зменшити у складі загального фонду міського бюджету субвенцію 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 доходній частині міського бюджету по ККДБ 41053900 «Інші субвенції з 

місцевого бюджету» у сумі 23 566,92грн; 
            - у видатковій частині  міського бюджету: по головному розпоряднику бюджетних 

коштів – управлінню з гуманітарних питань по КПКВКМБ 1013242 «Інші заходи у сфері 

соціального захисту і соціального забезпечення», КЕКВ 2730 «Інші виплати населенню» 
на надання натуральної допомоги у формі продуктових наборів  багатодітним сім’ям, які 

перебувають у складних життєвих обставинах у сумі 23 564,76грн.;  по головному 

розпоряднику бюджетних коштів - службі у справах дітей, по КПКВКМБ 0913242 «Інші 

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

населенню» на надання натуральної допомоги у формі продуктових наборів  для сімей з 

дітьми, які перебувають у складних життєвих обставинах, та перебувають на обліку в 

службах у справах дітей міських рад, рад об’єднаних територіальних громад, 

райдержадміністрацій, військово-цивільних адміністрацій Донецької області у сумі 

2,16грн.. 
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           2. Фінансовому управлінню (Саєнко): 
           - внести відповідні зміни до річного та помісячного розпису доходів та видатків 

загального фонду міського бюджету; 
           - врахувати дане розпорядження при внесенні змін до міського бюджету. 
 
           3. Контроль за виконанням даного розпорядження покласти на заступника міського 

голови Ніконенко С.Є.  
 
 
 
Секретар міської ради                             Д.В.Ошурко 
 


