
 
 

КРАМАТОРСЬКА  МІСЬКА РАДА 
 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ  
 

міського голови 
 

 

від 09.10.2020 № 90р 

м. Краматорськ  

 
 
Про врахування у складі 

загального фонду міського 
бюджету субвенцій з 

обласного бюджету  
 
 

На виконання постанови Кабінету Міністрів України від 09.09.2020 № 794 «Про 

перерозподіл деяких видатків державного бюджету, передбачених Міністерству охорони 

здоров’я на 2020 рік, і внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України», 

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 загального фонду міського бюджету субвенції з обласного 

бюджету:  
 

1.1 в доходній частині по ККДБ 41055000 «Субвенція з місцевого бюджету на 

здійснення підтримки окремих закладів та заходів у системі охорони здоров’я за рахунок 

відповідної субвенції з державного бюджету» у сумі 1 958 900 гривень та  по ККДБ 
41053900 «Інші субвенції з місцевого бюджету» у сумі 73 000 гривень; 

 
1.2 у видатковій частині  
- по головному розпоряднику – відділу охорони здоров’я по ТПКВКМБ 0712144 

«Централізовані заходи з лікування хворих на цукровий та нецукровий діабет», КЕКВ 

2730 «Інші виплати населенню» у сумі 1 958 900 гривень в частині забезпечення лікування 

хворих на цукровий та нецукровий діабет; 
- 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» у сумі 73 000 
гривень на надання матеріальної допомоги особам з інвалідністю внаслідок війни з числа 

учасників антитерористичної операції та членам сімей загиблих учасників 

антитерористичної операції. 



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

помісячного розпису доходів та видатків міського бюджету з подальшим їх 

затвердженням міською радою в рішенні про міський бюджет. 
 
3. Відділу охорони здоров’я (Мельник) та 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 


