
 
 

КРАМАТОРСЬКА  МІСЬКА  РАДА  
 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ  
 

міського голови 
 

 

від 10.11.2020 № 98р 

м. Краматорськ  

 
 
Про врахування у складі 

загального фонду міського 
бюджету субвенції з 

обласного бюджету  
 
 

На виконання постанови Кабінету Міністрів України від 09.10.2020 № 923 «Про 

виділення коштів для забезпечення подачею кисню ліжкового фонду закладів охорони 

здоров’я, які надають стаціонарну медичну допомогу пацієнтам з гострою респіраторною 

хворобою COVID-19, спричиненою коронавірусом SARS-CoV-2», 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 субвенцію з обласного 

бюджету:  
 

1.1 в доходній частині по ККДБ 41055200 «Субвенція з місцевого бюджету на 

забезпечення подачею кисню ліжкового фонду закладів охорони здоров’я, які надають 

стаціонарну медичну допомогу пацієнтам з гострою респіраторною хворобою COVID-19, 
спричиненою коронавірусом SARS-CoV-2, за рахунок відповідної субвенції з державного 

бюджету» у сумі 1 913 860 гривень; 
 
1.2 у видатковій частині по головному розпоряднику – відділу охорони здоров’я по 

ТПКВКМБ 0712010 «Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню», КЕКВ 

2610 «Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)» у сумі 
1 913 860 гривень в частині забезпечення подачею кисню ліжкового фонду закладів 

охорони здоров’я, які надають стаціонарну медичну допомогу пацієнтам з гострою 

респіраторною хворобою COVID-19, спричиненою коронавірусом SARS-CoV-2. 
 



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) забезпечити цільове використання 

бюджетних коштів згідно Порядку та умов надання субвенції з державного бюджету 
місцевим бюджетам на забезпечення подачею кисню ліжкового фонду закладів охорони 

здоров’я, які надають стаціонарну медичну допомогу пацієнтам з гострою респіраторною 

хворобою COVID-19, спричиненою коронавірусом SARS-CoV-2, за рахунок коштів, 

виділених з фонду боротьби з гострою респіраторною хворобою COVID-19, спричиненою 
коронавірусом SARS-CoV-2, та її наслідками, затвердженого постановою Кабінету 

Міністрів України від 09.10.2020 № 923. 
 
4. Контроль за виконанням даного розпорядження покласти на заступника 

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

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/294-20

