
 
 

КРАМАТОРСЬКА  МІСЬКА РАДА 
 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ  
 

міського голови 
 

 

від 10.12.2020 № 110р 

м. Краматорськ  

 
 
Про врахування у складі 

міського бюджету змін 

субвенцій з обласного бюджету 
 
 

На виконання постанови Кабінету Міністрів України від 11.11.2020 № 1099 «Про 

виділення коштів для забезпечення здійснення деяких заходів, спрямованих на запобігання 

виникненню та поширенню, локалізацію та ліквідацію спалахів, епідемій та пандемій гострої 

респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої 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 міського бюджету зміни субвенцій з обласного бюджету, а саме:  
 

1.1 в доходній частині: 
 
а) збільшення по ККДБ 41055300 «Субвенція з місцевого бюджету на забезпечення 

здійснення деяких заходів, спрямованих на запобігання виникненню та поширенню, 

локалізацію та ліквідацію спалахів, епідемій та пандемій гострої респіраторної хвороби 

COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, за рахунок відповідної субвенції з 

державного бюджету» у сумі 3 550 000 гривень; 
 
б) зменшення по ККДБ 41053900 «Інші субвенції з місцевого бюджету» в частині 

субвенції з обласного бюджету на компенсацію видатків за надання пільг на оплату житлово-
комунальних послуг особам з інвалідністю по зору 1 та 2 груп, а також дітям з інвалідністю 

по зору у сумі 50 000 гривень; 
 
1.2 у видатковій частині: 
 
а) збільшення планових призначень по спеціальному фонду по головному 

розпоряднику – відділу охорони здоров’я за ТПКВКМБ 0712111 «Первинна медична 

допомога насе-



ленню, що надається центрами первинної медичної (медико-санітарної) допомоги», КЕКВ 

3210 «Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)» у сумі 3 550 000 
гривень за напрямком використання «Придбання лабораторного обладнання», в тому числі 

шляхом передачі коштів із загального фонду міського бюджету до спеціального фонду 

(бюджет розвитку) у сумі 3 550 000 гривень; 
 
б) зменшення планових призначень по загальному фонду по головному розпоряднику 

– управлінню праці та соціального захисту населення за ТПКВКМБ 0813180 «Надання пільг 

населенню (крім ветеранів війни і праці, військової служби, органів внутрішніх справ та 

громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи), на оплату житлово-
комунальних послуг і природного газу», КЕКВ 2730 «Інші виплати населенню» у сумі 50 000  
гривень. 

 
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 та направити на закупівлю лабораторного обладнання, необхідного для забезпечення 

готовності та реагування на спалахи гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої 

коронавірусом SARS-CoV-2, закладами охорони здоров’я комунальної форми власності. 
 
4. Контроль за виконанням даного розпорядження покласти на заступника міського 

голови Катальнікову О.Г.  
 
 
 
 
Міський голова                                                                                           О.В. Гончаренко 


