
 
 

КРАМАТОРСЬКА  МІСЬКА РАДА 
 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ  
 

міського голови 
 

 

від  24.11.2020   № 105р 

м. Краматорськ  

 
 
Про врахування у складі 
загального фонду міського 
бюджету змін субвенцій з інших 

рівнів 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), враховуючи рішення Лиманської міської ради від 03.11.2020 № 7/87-
6221 «Про внесення змін до рішення міської ради від 19.12.2019 № 7/73-4518 «Про бюджет 

Лиманської об’єднаної територіальної громади на 2020 рік», 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 наступні зміни субвенцій з 

інших рівнів бюджету: 
а) в доходній частині:  
– зменшення по ККДБ 41053900  «Інші субвенції з місцевого бюджету»  у сумі  

425 238 грн.; 
– збільшення по ККДБ 41051000 «Субвенція з місцевого бюджету на здійснення 

переданих видатків у сфері освіти за рахунок коштів освітньої субвенції» у сумі 178 321 грн.; 
  
б) у видатковій частині: 
– зменшення по головному розпоряднику – відділу охорони здоров’я по ТПКВКМБ 

0712010 «Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню» по КЕКВ 2610 
«Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)» у сумі 425 238 
грн.. 

– збільшення по головному розпоряднику – управлінню освіти по ТПКВКМБ 0611170 
«Забезпечення діяльності інклюзивно-ресурсних центрів» у сумі 178 321 грн., в тому числі по 

КЕКВ 2111 «Заробітна плата» у сумі 137 170 грн., по КЕКВ 2120 «Нарахування на оплату 

праці» у сумі 41 151 грн. 
 



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                                                                                           О.В. Гончаренко 


