
КРАМАТОРСЬКА МІСЬКА РАДА

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

міського голови

від 16.11.2020 № 103р

м. Краматорськ

Про зміни у складі загального
фонду міського бюджету
субвенцій з інших рівнів
бюджету

На виконання постанови Кабінету Міністрів України від 21.10.2020 №984 «Про
виділення коштів на забезпечення дезінфікуючими засобами захисту учасників освітнього
процесу в закладах загальної середньої освіти», розпорядження голови
облдержадміністрації, керівника обласної військово-цивільної адміністрації від 05.12.19
№ 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 зміни у складі загального фонду міського бюджету субвенцій з інших
рівнів бюджету :

а) в доходній частині:
- збільшення по ККДБ 41051400 «Субвенція з місцевого бюджету на забезпечення

якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти «Нова українська школа» за
рахунок відповідної субвенції з державного бюджету» у сумі 2 426 528 гривень;

- зменшення по ККДБ 41053900 «Інші субвенції з місцевого бюджету» у сумі
41 750 гривень;

б) у видатковій частині:
- збільшення по головному розпоряднику – управління освіти Краматорської міської

ради, по ТПКВКМБ 0611020 «Надання загальної середньої освіти закладами загальної
середньої освіти (у тому числі з дошкільними підрозділами (відділеннями, групами))», КЕКВ
2210 «Предмети, матеріали, обладнання та інвентар» у сумі 2 426 528 гривень;

- зменшення по головному розпоряднику - 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 41750,0 грн., в тому числі по
субвенціям з обласного бюджету на виплату у 2020 році соціальної матеріальної допомоги
особам, які проживають у Донецькій області та при народженні дитини у період з 01
вересня



2018 року по 31 грудня 2019 року мали право на натуральну допомогу «пакунок малюка» та
не отримали її, або опікуну такої дитини у сумі 35750 гривень, на надання матеріальної допо-
моги особам з інвалідністю внаслідок війни з числа учасників антитерористичної операції та
членам сімей загиблих учасників антитерористичної операції у сумі 6000 гривень.

2. Фінансовому управлінню (Саєнко) внести відповідні зміни до річного та
помісячного розпису загального фонду міського бюджету з послідуючим включенням до
рішення міської ради від 23.12.2019 № 64/VII-651 «Про міський бюджет на 2020 рік
(05216100000) (зі змінами)».

3. Управлінню освіти (Мозольова) забезпечити цільове використання бюджетних
коштів.

4. Контроль за виконанням даного розпорядження покласти на заступника міського
голови Ніконенко С.Є.

Міський голова А.В. Панков


