
 
 

КРАМАТОРСЬКА МІСЬКА РАДА  
 

Виконавчий комітет 
 

Р І Ш Е Н Н Я  
 
від  15.09.2021 № 1208  

м.Краматорськ      

 
Про перерозподіл планових призначень, 

передбачених бюджетом Краматорської 
міської територіальної  громади  по 

управлінню освіти  
 

З метою заохочення педагогічних працівників закладів загальної середньої освіти та 

здійснення їм виплати щорічної грошової винагороди за сумлінну працю та зразкове 

виконання покладених на них обов’язків відповідно ст.57 Закону України «Про освіту», з 

нагоди святкування Дня вчителя, через недостатність коштів освітньої субвенції з 

державного бюджету на дані цілі, та у зв’язку з наявністю економії коштів по оплаті праці 
працівників дошкільних та позашкільних закладів, які не будуть використані до кінця року, 
враховуючи клопотання головного розпорядника бюджетних коштів - управління освіти, 
згідно п.17 рішення міської ради від 23.12.2020 № 2/VIII-89 «Про бюджет Краматорської 

міської територіальної громади на 2021 рік», керуючись ст. 28 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», 
  

виконком міської ради 
 
В И Р І Ш И В: 
 
           1. Перерозподілити планові призначення загального фонду, передбачені бюджетом 

Краматорської міської територіальної громади по управлінню освіти наступним чином: з 

КПКВКМБ 0611010 «Надання дошкільної освіти» у сумі 3 050 000 грн, у тому числі КЕКВ 

2111    «Заробітна плата» 2 500 000 грн,    КЕКВ 2120  «Нарахування   на  оплату  праці»     
550 000 грн, та з КПКВКМБ 0611070 «Надання позашкільної освіти закладами позашкільної 

освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми» у сумі 1 830 000 грн, КЕКВ 2111 «Заробітна 

плата» 1 500 000 грн, КЕКВ 2120 «Нарахування на оплату  праці» 330 000 грн, на КПКВКМБ 

0611021 «Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти»  у   сумі 

4 880 000 грн, КЕКВ 2111 «Заробітна плата» 4 000 000 грн, КЕКВ 2120 «Нарахування на 

оплату праці» 880 000 грн. 
 
           2. Фінансовому управлінню внести відповідні зміни до річного та помісячного розпису 
бюджету Краматорської територіальної громади.  
 

 3. Управлінню освіти забезпечити цільове використання бюджетних коштів.  
 
          4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступників міського голови за 

розподілом повноважень. 
 
 
Міський голова                             О.В. Гончаренко                                                                                                                                                 


