
 
 

КРАМАТОРСЬКА  МІСЬКА РАДА 
 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ  
 

міського голови 
 

від  10.12.2021  № 157р 

м. Краматорськ  

 
Про врахування у складі 
загального фонду бюджету 

Краматорської міської 

територіальної громади 
субвенцій з інших рівнів 
бюджету 
 

На виконання Постанови Кабінету Міністрів України від 14.01.2015 № 6 «Деякі 

питання надання освітньої субвенції з Державного бюджету місцевим бюджетам», 
розпорядження голови облдержадміністрації, керівника обласної військово-цивільної 

адміністрації від 18.12.2020 № 1400/5-20 «Про обласний бюджет на 2021 рік» (зі змінами), 
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 загального фонду бюджету Краматорської міської 

територіальної громади субвенцій з інших рівнів бюджету збільшення: 
а) у доходній частині: 
-  по ККДБ 41051000 «Субвенція з місцевого бюджету на здійснення переданих 

видатків у сфері освіти за рахунок коштів освітньої субвенції» у сумі 55 127 гривень;  
-  по ККДБ 41053900 «Інші субвенції з місцевого бюджету» у сумі 18 900 гривень; 
 
б) в видатковій частині: 
 - по головному розпоряднику – управлінню освіти Краматорської міської ради, по 

КПКВМБ 0611152 «Забезпечення діяльності інклюзивно-ресурсних центрів за рахунок 

освітньої субвенції» у сумі 55 127 гривень, в тому числі по КЕКВ 2111 «Заробітна плата» у 

сумі 43 694 гривні, по КЕКВ 2120 «Нарахування на оплату праці» у сумі 11 433 гривні; 
- по головному розпоряднику - управлінню праці та соціального захисту населення, 

по КПКВКМБ  0813242 «Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального 

забезпечення», КЕКВ 2730 «Інші виплати населенню» у сумі 3 900 гривень, передбачених: 

на надання щомісячної допомоги здобувачам освіти закладів професійної (професійно - 
технічної) освіти, закладів фахової передвищої освіти, закладів вищої освіти з числа дітей-
сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, які перебувають на повному 

державному забезпеченні; по КПКВКМБ  0813050 «Пільгове медичне обслуговування осіб, 

які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи», КЕКВ 2730 «Інші виплати 

населенню» у сумі 15 000 гривень. 
 



 
 

2. Управлінню освіти , управлінню праці та соціального захисту населення 

забезпечити цільове використання бюджетних коштів субвенції.      
 

3. Фінансовому управлінню внести відповідні зміни до річного та помісячного 

розпису бюджету Краматорської міської територіальної громади. 
 

4. Контроль за виконанням даного розпорядження покласти на заступників міського  
голови згідно розподілом повноважень. 
 
 
 
 
Міський голова                                                                                    Олександр ГОНЧАРЕНКО 
 


