
 
 

КРАМАТОРСЬКА МІСЬКА РАДА  
 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ  
 

міського голови 
 

 

від  21.09.2021   № 126 р 

м. Краматорськ  

 

 

Про врахування у складі бюджету 

Краматорської міської територіальної 
громади субвенцій з інших рівнів 

бюджету 

 

 

В рамках регіональної програми «Забезпечення житлом дітей – сиріт та дітей, 
позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа на 2021-2023роки», затвердженої 
розпорядженням голови облдержадміністрації, керівника обласної військово-цивільної 
адміністрації від 06.04.2021 № 299/5-21 та Програми економічного і соціального розвитку 
Краматорської територіальної громади на 2021 рік, затвердженої рішенням міської ради від 
24.02.2021 №5/VIII-209 (зі змінами), на виконання розпорядження голови 
облдержадміністрації, керівника обласної військово-цивільної адміністрації від 12.12.2020 № 
1400/5-20 «Про обласний бюджет на 2021 рік» (зі змінами), згідно з рішенням Андріївської 
сільської ради від 16.09.2021 № VIII/7-313 «Про внесення змін до рішення Андріївської 
сільської ради від 18.12.2020 № VIII/2-29 «Про бюджет Андріївської сільської територіальної 
громади на 2021 рік», відповідно до договору від 14.12.2020 № 1 (зі змінами), щодо надання 
вторинної медичної допомоги мешканцям с. Андріївка, с. Варварівка, с. Новоандріївка, с. 
Сергіївка, с. Роганське (Андріївська сільська рада), згідно п.18 рішення міської ради від 
23.12.2020 № 2/VIII-89 «Про бюджет Краматорської міської територіальної громади на 2021 

рік»,  керуючись ст. 42 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,  
 

РОЗПОРЯДЖУЮСЬ: 
 

1. Врахувати у складі бюджету Краматорської міської територіальної громади 

субвенції з інших рівнів бюджету, а саме: 

 

1.1. По спеціальному фонду субвенцію з обласного бюджету для  придбання на 
вторинному ринку впорядкованого для постійного проживання  житла для дітей - сиріт та 
дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа у сумі 2 000 000 грн.:  

– у доходній частині по КДБ 41053900 «Інші субвенції з місцевого бюджету»; 

– у видатковій частині по головному розпоряднику бюджетних коштів – 

управлінню житлово - комунального господарства за  КПКВКМБ 1216082 «Придбання житла 
для окремих категорій населення відповідно до законодавства», КЕКВ 3121 «Капітальне 
будівництво (придбання) житла» для придбання на вторинному ринку впорядкованого для 
постійного проживання житла для дітей - сиріт та дітей, позбавлених батьківського 
піклування, осіб з їх числа. 
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1.2. По загальному фонду субвенцію з бюджету Андріївської сільської 
територіальної громади у сумі 13 190 грн.: 

– у доходній частині по КДБ 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 видатковій частині по головному розпоряднику бюджетних коштів – відділу 
охорони здоров’я за КПКВКМБ 0712144 «Централізовані заходи з лікування хворих на 
цукровий та нецукровий діабет», КЕКВ 2730 «Інші виплати населенню» та спрямувати на 

забезпечення лікування хворих на цукровий діабет інсуліном та нецукровий діабет 
десмопресином. 

           

2. Фінансовому управлінню внести відповідні зміни до річного та помісячного 
розпису доходів та  видатків  бюджету Краматорської міської територіальної громади. 

            

3. Управлінню житлово- комунального господарства та відділу охорони здоров’я 
забезпечити цільове використання коштів субвенцій. 

             

4. Контроль за виконанням даного розпорядження покласти на заступників міського 
голови за розподілом повноважень. 

 

 

 

 

Міський голова                                                                                    О.В. Гончаренко 


