
 
  

КРАМАТОРСЬКА МІСЬКА РАДА  
 

Виконавчий комітет 
 

Р І Ш Е Н Н Я  
 
від 06.10.2021 № 1256 

м.Краматорськ      

 
Про перерозподіл коштів субвенції з 
державного бюджету з визначенням 
напрямку видатків спеціального 
фонду (бюджету розвитку) та коштів 
бюджету Краматорської міської 
територіальної громади  
 
 

На виконання Постанови Кабінету Міністрів України від 12.02.2020 № 100 «Деякі 

питання надання субвенції з Державного бюджету місцевим бюджетам на реалізацію 

програми «Спроможна школа для кращих результатів» (зі змінами), Розпорядження 

Кабінету Міністрів України від 01.09.2021 № 1047-р «Про розподіл обсягу субвенції з 

державного бюджету місцевим бюджетам на реалізацію програми «Спроможна школа для 

кращих результатів» у 2021 році, відповідно до повідомлення Державної казначейської 

служби від 24.09.2021 № 60 про зміни до річного та помісячного розпису асигнувань 

державного бюджету в частині міжбюджетних трансфертів, з метою приведення у 

відповідність видатків напрямкам використання згідно Типового переліку навчально- 
методичного забезпечення, засобів навчання та обладнання для навчальних кабінетів і 

STEM-лабораторій, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 

29.04.2020 № 574, враховуючи клопотання управління освіти щодо перерозподілу коштів з 

метою забезпечення співфінансування з бюджету Краматорської міської територіальної 

громади використання субвенції, згідно п.17 рішення міської ради від 23.12.2020 № 2/VIII-
89 «Про бюджет Краматорської міської територіальної громади на 2021рік», керуючись ст. 

28 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», 
   

виконком міської ради 
 
В И Р І Ш И В: 
 

1. Перерозподілити кошти субвенції з державного бюджету, передбачені по 

загальному фонду бюджету Краматорської міської територіальної громади по головному 

розпоряднику бюджетних коштів – управлінню освіти за КПКВМБ 0611172 «Виконання 

заходів в рамках реалізації програми «Спроможна школа для кращих результатів за 

рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам», КЕКВ 2210 «Предмети, 

матеріали, обладнання та інвентар» у сумі 5 224 000 гривень до спеціального фонду по 

головному розпоряднику бюджетних коштів – управлінню освіти, шляхом передачі 

коштів із загального фонду до спеціального фонду (бюджету розвитку), за КПКВМБ 

0611172 «Виконання заходів в рамках реалізації програми «Спроможна школа для кращих 

результатів за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам», КЕКВ 3110 

«Придбання обладнання та предметів довгострокового користування» у сумі 5 224 000 



 2 
гривень, визначивши напрямком використання «Придбання цифрового, вимірювального, 

комп’ютерного та мультимедійного обладнання для створення сучасного освітнього 

простору «Сучасним учням – сучасний освітній простір» в ОЗЗСО № 8 імені Василя Стуса 

Краматорської міської ради Донецької області» у сумі 1 414 100 гривень та «Придбання 

цифрового, вимірювального, комп’ютерного та мультимедійного обладнання для 

створення сучасного освітнього простору «Можливості сьогодні – успішність завтра» в 

Краматорській загальноосвітній школі І-ІІІ ступенів № 25 з профільним навчанням 

Краматорської міської ради Донецької області» у сумі 3 809 900  гривень. 
 

2. Перерозподілити кошти, передбачені в бюджеті Краматорської міської територі- 
альної громади по головному розпоряднику бюджетних коштів – управлінню освіти, 

шляхом зменшення планових призначень загального фонду по КПКВМБ 0611021 

«Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти», КЕКВ 2210 

«Предмети, матеріали, обладнання та інвентар» у сумі 2 238 860 гривень та збільшення 

планових призначень: 
- загального фонду по КПКВМБ 0611171 «Співфінансування заходів, що 

реалізуються за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на 

реалізацію програми «Спроможна школа для кращих результатів», КЕКВ 2210 «Предмети, 

матеріали, обладнання та інвентар»  у сумі 1 263 070 гривень, КЕКВ 2240 «Оплата послуг, 

крім комунальних» у сумі 268 760 гривень; 
- спеціального фонду шляхом передачі коштів із загального фонду до спеціального 

фонду (бюджету розвитку) по КПКВМБ 0611171 «Співфінансування заходів, що 

реалізуються за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на 

реалізацію програми «Спроможна школа для кращих результатів», КЕКВ 3110 

«Придбання обладнання та предметів довгострокового користування» у сумі 707 030 
гривень, визначивши напрямком використання «Придбання цифрового, вимірювального, 

комп’ютерного та мультимедійного обладнання для створення сучасного освітнього 

простору «Сучасним учням – сучасний освітній простір» в ОЗЗСО № 8 імені Василя Стуса 

Краматорської міської ради Донецької області» у сумі 238 900 гривень та «Придбання 

цифрового, вимірювального, комп’ютерного та мультимедійного обладнання для 

створення сучасного освітнього простору «Можливості сьогодні – успішність завтра» в 

Краматорській загальноосвітній школі І-ІІІ ступенів № 25 з профільним навчанням 

Краматорської міської ради Донецької області» у сумі  468 130  гривень. 
 
         3. Фінансовому управлінню внести відповідні зміни до річного та помісячного 

розпису бюджету Краматорської міської територіальної громади.  
 

         4. Управлінню освіти забезпечити цільове використання бюджетних коштів.  
 

         5. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступників міського голови 

за розподілом повноважень. 
 
 
 
Міський голова       Олександр ГОНЧАРЕНКО    


