
 
  

КРАМАТОРСЬКА МІСЬКА РАДА  
 

Виконавчий комітет 
 

Р І Ш Е Н Н Я  
 
від  06.12.2021 № 1512 

м.Краматорськ      

 
Про перерозподіл планових 
призначень, передбачених бюджетом 
Краматорської міської територіальної 
громади по управлінню освіти та 
визначення напрямків видатків 
спеціального фонду (бюджету 
розвитку) 
 
 З метою приведення у відповідність напрямку видатків до наказу Міністерства 

Фінансів України від 12.03.2012 № 333 «Про затвердження Інструкції щодо застосування 

економічної класифікації видатків бюджету та Інструкції щодо застосування класифікації 

кредитування бюджету», у зв’язку необхідністю здійснення видатків по спеціальному 

фонду через перевищення вартості одиниці обладнання довгострокового користування для 

харчоблоку в рамках реалізації програми "Спроможна школа для кращих результатів", з 

метою недопущення кредиторської заборгованості по оплаті теплопостачання та 

електроенергії, спожитих закладами освіти у грудні, яка пов’язана з підвищенням тарифів; 

враховуючи економію по іншим напрямкам видатків загального фонду бюджету та 

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 2021рік», керуючись ст. 28 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», 
 
виконком міської ради 

 
В И Р І Ш И В: 

1. Перерозподілити планові призначення, передбачені бюджетом Краматорської 
міської територіальної громади по управлінню освіти, по загальному фонду шляхом 

зменшення у сумі 992 010 грн та по спеціальному фонду шляхом передачі коштів із 

загального до спеціального фонду у сумі 992 010 грн, та визначити напрямки видатків 

спеціального фонду (бюджету розвитку) згідно з додатком. 
 
2. Фінансовому управлінню внести відповідні зміни до річного та помісячного 

розпису бюджету Краматорської міської 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                                                                                     Олександр ГОНЧАРЕНКО 



Додаток  
до рішення виконкому міської ради 

                                                                                                                                                                                                  06.12.2021 № 1512 
  

 
Перерозподіл планових призначень та визначення напрямків видатків спеціального фонду (бюджету розвитку) по управлінню освіти  

                   грн. 

КПКВКМБ 

КЕКВ 

2111 
«Заробіт

на 

плата» 

КЕКВ 

2120 
«Нарах

ування 

на 

оплату 

праці» 

КЕКВ 2210 

«Предмети, 

матеріали, 

обладнання 

та 

інвентар» 

КЕКВ 

2230 
«Продукт

и 

харчуван

ня» 

КЕКВ 

2240 
«Оплата 

послуг 

(крім 

комуналь

них)» 

КЕКВ 2271 

«Оплата 

теплопоста

чання» 

КЕКВ 

2273 
«Оплата 

електрое

нергії» 

КЕКВ 

2730 
«Інші 

виплати 

населен

ню» 

КЕКВ 

3110 
«Придбан

ня обладн 

та 

предметів 

довгостр.

кор» 

 
 

+ 
- 
 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Загальний фонд, у т.ч.: -1 000 000 -220 000 -1 655 010 -1500 000 -370 530 +3 296 430 +843 100 -386 000  -992 010 

КПКВКМБ 06111010 «Надання дошкільної 

освіти» 
  -573 000  -262 000 +1 227 580 +211 400   +603 980 

КПКВКМБ 0611021 «Надання загальної 

середньої освіти закладами загальної 

середньої освіти» 
  -305 860 -1 500 000 -108 530 +1 897 360 +620 700 -386 000  +217 670 

КПКВКМБ 0611070 «Надання позашкільної 

освіти закладами позашкільної освіти, 

заходи із позашкільної роботи з дітьми» 
     +71 110 +11 000   +82 110 

КПКВКМБ 0611141 «Забезпечення 

діяльності інших закладів у сфері освіти» 
-1 000 000 -220 000    +63 800    -1 156 200 

КПКВКМБ 0611171 «Співфінансування 

заходів, що реалізуються за рахунок 

субвенції з державного бюджету місцевим 

бюджетам на реалізацію програми 

«Спроможна школа для кращих 

результатів»» 

  -759 650       -759 650 

КПКВКМБ 0611182 «Виконання заходів, 

спрямованих  на забезпечення якісної, 

сучасної та доступної загальної середньої 

освіти "Нова українська школа"  за рахунок 

субвенції з державного бюджету місцевим 

бюджетам» 

  -16 500       -16 500 



2 
 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
КПКВКМБ 0610160 «Керівництво і 

управління у відповідній сфері у містах 

(місті Києві), селищах, селах, 

територіальних громадах» 

     +36 580    +36 580 

Спеціальний фонд, у т.ч. за напрямками 

видатків: 
        +992 010 +992 010 

КПКВКМБ 0611021 «Надання загальної 

середньої освіти  закладами загальної 

середньої освіти» 
«Співфінансування з міцевого бюджету на 

придбання обладнання для харчоблоку 

ЗЗСО № 22» 

        + 215 860 + 215 860 

КПКВКМБ 0611171 «Співфінансування 

заходів, що реалізуються за рахунок 

субвенції з державного бюджету місцевим 

бюджетам на реалізацію програми 
«Спроможна школа для кращих 

результатів», у т.ч.: 

        +759 650 +759 650 

«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» 

        +307 190 +307 190 

«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» 

        +452 460 +452 460 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
КПКВКМБ 0611182 «Виконання заходів, 

спрямованих  на забезпечення якісної, 

сучасної та доступної загальної середньої 

освіти "Нова українська школа"  за рахунок 

субвенції з державного бюджету місцевим 

бюджетам» 
 «Субвенція з державного бюджету на 

забезпечення якісної, сучасної та доступної 

загальної середньої освіти "Нова українська 

школа" на придбання навчально-методичної 

літератури для КУГ» 

        +16 500 +16 500 

ВСЬОГО -1 000 000 -220 000 -1 655 010 -1500 000 -370 530 +3 296 430 +843 100 -386 000 +992 010 0 

 
 
 

Заступник міського голови                                                                                                                                      Олена КАТАЛЬНІКОВА 
 
 
Заступник начальника управління освіти                                                                                                               Сергій СЕРГЄЄВ 


