
    

КРАМАТОРСЬКА МІСЬКА ВІЙСЬКОВА АДМІНІСТРАЦІЯ 

КРАМАТОРСЬКОГО РАЙОНУ ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 

Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я 
 

 

  

22.12.2022                                             м.Краматорськ                                       № 154 
 

 
 
Про бюджет Краматорської міської  
територіальної громади на 2023 рік 
 
(0552400000) 
 
 

Керуючись Бюджетним кодексом України, ст. 78 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», Законом України «Про Державний бюджет України на 2023 рік», 

ст.ст. 10,15 Закону України «Про правовий режим воєнного стану», Постановою Кабінету 

Міністрів України від 11.03.2022 № 252 «Деякі питання формування та виконання місцевих 

бюджетів у період воєнного стану» (зі змінами), Указом Президента України «Про утворення 

військових адміністрацій населених пунктів у Донецькій області» № 469/2022 від 04.07.2022, 

Розпорядженням Президента України «Про призначення О.Гончаренка начальником 

Краматорської міської військової адміністрації Краматорського району Донецької області» 

від 04.07.2022 № 121/2022-рп та Постановою Верховної Ради України «Про здійснення 

начальниками військових адміністрацій населених пунктів у Донецькій області повноважень, 

передбачених частиною другою статті 10 Закону України "Про правовий режим воєнного 

стану", враховуючи розпорядження голови Донецької обласної державної адміністрації, 

начальником обласної військової адміністрації від 12.12.2022 № 570/5-22 «Про обласний 

бюджет на 2023 рік», 

 

 

Р О З П О Р Я Д Ж У Ю С Ь: 
 

1. Визначити на 2023 рік : 

 

1) доходи  бюджету міської територіальної громади у сумі 759 669 396гривень, у 

тому  числі  доходи  загального фонду 755 022 696 гривні  та  доходи  спеціального  фонду 4 

646 700 гривень згідно з додатком 1 до цього розпорядження; 

 

2) видатки бюджету міської територіальної громади у сумі 737 851 212 гривень, у 

тому числі видатки загального фонду 709 696 802 гривень та видатки спеціального фонду  

28 154 410 гривень; 

 

3) профіцит бюджету міської територіальної громади у сумі 67 144 078 гривень, в 

тому числі за  загальним фондом  у сумі 45 325 894 гривень, за спеціальним фондом у сумі 

21 818 184 гривень згідно з додатком 2 до цього розпорядження; 

 

    4) дефіцит за спеціальним фондом бюджету міської територіальної громади у сумі 

 45 325 894 гривень, джерелом покриття якого визначити кошти, передані із загального 
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фонду до спеціального фонду (бюджет розвитку) згідно з додатком 2 до цього 

розпорядження; 

   5) оборотний залишок бюджетних коштів бюджету міської територіальної громади у 
розмірі 1 800 000 гривень, що становить 0,19 відсотків видатків загального фонду бюджету 

міської територіальної  громади, визначених цим пунктом; 

   6) резервний фонд бюджету міської територіальної громади у розмірі 10 000 000 

гривень, що становить 1,03 відсотка  видатків загального фонду визначених цим пунктом;  

зупинити до припинення чи скасування воєнного стану в Україні дію Методичних 

рекомендацій щодо порядку використання коштів резервного фонду міського бюджету, 

затверджених рішенням Краматорської міської ради від 22.09.2010 року № 39/V-6 (зі 

змінами); 

витрачання коштів резервного фонду у період воєнного стану здійснювати відповідно 

до Тимчасового порядку виділення та використання коштів з резервного фонду бюджету в 

умовах воєнного стану, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 01 

березня 2022 року № 175, а саме: 

- виділення коштів з резервного фонду бюджету міської територіальної громади 

здійснювати за розпорядженням начальника Краматорської міської військової адміністрації, 

підготовленого фінансовим управлінням, у якому визначаються: 

головний розпорядник бюджетних коштів, якому виділяються кошти з резервного 

фонду бюджету; 

напрям використання коштів з резервного фонду бюджету; 

обсяг коштів, що виділяються з резервного фонду бюджету; 

коди економічної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету;  

коди програмної та функціональної класифікації видатків і кредитування бюджету 

відповідно до напряму використання коштів резервного фонду бюджету; 

- фінансовому управлінню вносити у встановленому порядку зміни до розпису бюджету 

міської територіальної громади на 2023 рік; 

- залишки невикористаних коштів резервного фонду бюджету міської територіальної 

громади, виділених за розпорядженням начальника Краматорської міської військової 

адміністрації, спрямовувати на відновлення обсягу видатків резервного фонду шляхом 

внесення фінансовим управлінням змін до розпису бюджету міської територіальної громади 

на 2023 рік.  

 

   2. Затвердити бюджетні призначення головним розпорядникам коштів бюджету 

міської територіальної громади на 2023 рік у розрізі відповідальних виконавців за 

бюджетними програмами згідно з додатком 3 до цього розпорядження. 

   

3. Затвердити на 2023 рік міжбюджетні трансферти згідно з додатком 4 до цього 

розпорядження. 

 

  4. На період дії воєнного стану в Україні та віднесення території громади до зони 

проведення бойових дій призупинити реалізацію інвестиційних проектів за кошти бюджету 

територіальної громади. Затвердити на 2023 рік напрямки використання коштів бюджету 

розвитку згідно з додатком 5 до цього розпорядження. 

5. Затвердити розподіл витрат бюджету міської територіальної громади на реалізацію 

міських/регіональних програм згідно з додатком 6 до цього розпорядження.  
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6. Установити, що у загальному фонді бюджету міської територіальної громади на 

2023 рік  до доходів загального фонду бюджету міської територіальної громади належать: 

1) доходи, визначені статею 64 у сумі 747 610 100 гривень. 

2) трансферти, визначені статями 101 Бюджетного кодексу України у сумі 7 412 596 

гривень, у т.ч.: 

 

- субвенція з обласного бюджету на компенсацію видатків за надання пільг на оплату 

житлово-комунальних послуг особам з інвалідністю по зору 1 та 2 груп, а також дітям з 

інвалідністю по зору у сумі 222 880 гривень; 

 

- субвенція з обласного бюджету на виконання окремих державних програм 

соціального захисту населення: пільгове медичне обслуговування осіб, які постраждали 

внаслідок Чорнобильської катастрофи; поховання учасників бойових дій та осіб з 

інвалідністю внаслідок війни; компенсаційні виплати особам з інвалідністю на бензин, 

ремонт, технічне обслуговування автомобілів, мотоколясок і на транспортне обслуговування; 

встановлення телефонів особам з інвалідністю I і II груп у сумі 304 216 гривень; 

 

- субвенція з обласного бюджету на надання матеріальної допомоги особам з 

інвалідністю внаслідок війни з числа учасників антитерористичної операції та членам сімей 

загиблих учасників антитерористичної операції у сумі 549 000 гривень; 

 

- субвенція з обласного бюджету на забезпечення виплати матеріальної допомоги 

постраждалим в наслідок Чорнобильської катастрофи у сумі 309 000 гривень; 

 

- субвенції з бюджету Андріївської сільської ради на виконання переданих 

повноважень з надання освітніх послуг у сумі 76 500 гривень; 

 

- дотація з обласного бюджету на утримання центрів соціально-психологічної 

реабілітації дітей у сумі 5 951 000 гривень. 

7. Установити, що: 

1) джерелами формування спеціального фонду бюджету міської територіальної 

громади на 2023 рік: 

- у частині доходів є надходження, визначені статтею 69
1 

Бюджетного кодексу 

України; 

- у частині фінансування є надходження, визначені пунктом 10 частини 1  статті 71 

Бюджетного кодексу України; 

2) кошти, отримані до спеціального фонду бюджету міської територіальної громади 

згідно з відповідними пунктами частини 1 статті 69
1
 Бюджетного кодексу України, 

спрямовуються на реалізацію заходів, визначених частиною 2 статті 70 Бюджетного кодексу 

України.  

8. Визначити на 31 грудня 2023 року  обсяг місцевого боргу за внутрішнім 

запозиченням  до бюджету Краматорської міської територіальної громади в 2021 році від АТ 

«Укрексімбанк» у сумі 56 363 632 гривень. 
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9. Визначити на 2023 рік відповідно до статті 55 Бюджетного кодексу України 

захищеними видатками бюджету міської територіальної громади видатки загального фонду 

на: 

- оплату праці працівників бюджетних установ; 

- нарахування на заробітну плату; 

- придбання медикаментів та перев'язувальних матеріалів; 

- забезпечення продуктами харчування; 

- оплату комунальних послуг та енергоносіїв; 

- обслуговування місцевого боргу; 

- соціальне забезпечення; 

- поточні трансферти населенню; 

- поточні трансферти місцевим бюджетам; 

- оплату послуг з охорони державних (комунальних) закладів культури; 

- оплату енергосервісу. 

Визначити, що на період  воєнного стану в Україні видатки з бюджету Краматорської 
міської територіальної громади здійснюються враховуючи їх черговість, встановлену 
постановою Кабінету Міністрів України від 09.06.2021 № 590 «Про затвердження Порядку 
виконання повноважень Державною казначейською службою в особливому режимі в умовах 
воєнного стану» (зі змінами). 

10.Фінансовому управлінню Краматорської міської ради: 

1) надати право на:  
- розміщення в межах поточного бюджетного періоду на конкурсних засадах 

тимчасово вільних коштів бюджету міської територіальної громади на депозитах з 
подальшим поверненням таких коштів до кінця поточного бюджетного періоду, шляхом 
укладання договорів з установами банків у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів 
України, відповідно до частини 8 статті 16 Бюджетного кодексу України; 

- здійснення позик на покриття тимчасових касових розривів бюджету міської 
територіальної громади, пов’язаних із забезпеченням захищених видатків загального фонду, 
в межах поточного бюджетного періоду за рахунок коштів єдиного казначейського рахунку 
на договірних умовах без нарахування відсотків за користування цими коштами з 
обов'язковим їх поверненням до кінця поточного бюджетного періоду у порядку, 
визначеному Кабінетом Міністрів України відповідно до статей 43, 73 Бюджетного кодексу 
України; 

- за обґрунтованим поданням головних розпорядників бюджетних коштів 

здійснювати перерозподіл бюджетних асигнувань у розрізі кодів економічної класифікації 

видатків у межах загального обсягу затверджених бюджетних призначень одного коду 

програмної класифікації, не змінюючи обсяги вже затверджених асигнувань по КЕКВ 2110 

«Оплата праці» та в межах асигнувань по КЕКВ 2270 «Оплата комунальних послуг та 

енергоносіїв» окремо за загальним та спеціальним  фондами бюджету міської 

територіальної громади; 

2) здійснювати відображення змін до розпису бюджету міської територіальної 

громади у випадку внесення Міністерством фінансів України змін та доповнень до 

бюджетної класифікації в частині назв і кодів класифікації доходів, бюджетних програм та 

кредитування місцевих бюджетів і відомчої класифікації, за джерелами доходів і напрямками 

видатків головних розпорядників коштів бюджету міської територіальної громади за 

відповідними кодами; 

3) забезпечити оприлюднення цього рішення  в десятиденний строк з дня його 

прийняття відповідно до частини 4 статті 28 Бюджетного кодексу України за допомогою ІАС 

«LOGICA» на офіційному державному порталі «Бюджет для громадян», призначеному для 
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інформування громадськості про основні цілі, завдання та пріоритетні напрями бюджетної 

політики України, або на іншому інформаційному ресурсі; 

 

4) забезпечити приведення обсягів міжбюджетних трансфертів у відповідність із 

розподілом освітньої субвенції та субвенції на надання державної підтримки особам з 

особливими освітніми потребами між місцевими бюджетами на основі верифікованих 

Міністерством освіти і науки даних про кількість учнів, здійсненим Кабінетом Міністрів 

України; довести головним розпорядникам коштів бюджету міської територіальної громади 

лімітні довідки про бюджетні асигнування за скороченою Типовою програмною 

класифікацією видатків та кредитування місцевих бюджетів з урахуванням цих змін; 

 

5) затверджувати начальником фінансового управління розпорядження  про виділення 

коштів загального фонду бюджету Краматорської міської територіальної громади у період 

воєнного стану та протягом 30 днів після його припинення чи скасування за умови 

віднесення території громади до зони проведення бойових дій. 

 

11. Структурним підрозділам міської ради - розпорядникам коштів бюджету міської 

територіальної громади забезпечити: 

1) розробку та затвердження паспортів бюджетних програм протягом 45 днів з дня 

набрання чинності цього рішення; 

2) здійснення управління бюджетними коштами у межах встановлених їм бюджетних 

повноважень та оцінки ефективності бюджетних програм, забезпечуючи ефективне, 

результативне і цільове використання бюджетних коштів, організацію та координацію 

роботи розпорядників бюджетних коштів нижчого рівня та одержувачів бюджетних коштів у 

бюджетному процесі; 

 

3) доступність інформації про бюджет відповідно до законодавства, а саме: 
оприлюднення бюджетних документів за допомогою ІАС «LOGICA» на офіційному 

державному порталі «Бюджет для громадян», призначеному для інформування 

громадськості про основні цілі, завдання та пріоритетні напрями бюджетної політики 

України, або на своїх офіційних інформаційних сайтах. 

4) врахування у першочерговому порядку потреби в коштах на оплату праці 

працівників бюджетних установ відповідно до встановлених законодавством України умов 

оплати праці та розміру мінімальної заробітної плати;  

5) проведення розрахунків у повному обсязі за електричну та теплову енергію, 

водопостачання, водовідведення, природний газ, інші енергоносії, комунальні послуги та 

послуги зв’язку, які споживаються бюджетними установами, та укладання договорів за 

кожним видом послуг у межах бюджетних асигнувань, затверджених у кошторисі. 

6) впорядкування видатків, що здійснюються за рахунок бюджетних асигнувань, з 

приведенням показників по мережі, штатах і контингенту установ і організацій у 

відповідність бюджетним призначенням, передбаченим на їх утримання в 2023 році;  

 

7) використання Інформаційно-аналітичної системи управління плануванням та 

виконанням місцевих бюджетів «LOGICA» для обміну даними між собою під час підготовки 

всіх документів, які використовуються у бюджетному процесі згідно з переліком та у 

терміни, визначені наказом Міністерства фінансів України від 30.08.2021 № 488 «Про 
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затвердження Порядку обміну інформацією між Міністерством фінансів України та 

учасниками бюджетного процесу на місцевому рівні» (зі змінами).  

 

12. Встановити, що:  

1) фінансування видатків бюджету міської територіальної громади здійснюється в 
межах фактичних надходжень доходів із застосуванням режиму економії та дотримуючись 
черговості здійснення видатків, врегульованої постановою КМУ від 09.06.2021 № 590 «Про 
затвердження Порядку виконання повноважень Державною казначейською службою в 
особливому режимі в умовах воєнного стану» (зі змінами); 

  
2) розпорядники коштів бюджету міської територіальної громади мають право брати 

зобов'язання на здійснення видатків тільки в межах відповідних бюджетних асигнувань, 
встановлених кошторисами, враховуючи необхідність виконання бюджетних зобов'язань 
минулих років, узятих на облік органами Державної казначейської служби України; 

 
3) у разі наявності простроченої заборгованості із заробітної плати (грошового 

забезпечення), стипендій, а також за спожиті комунальні послуги та енергоносії 
розпорядники коштів бюджету міської територіальної громади в межах відповідних 
бюджетних асигнувань не беруть бюджетні зобов'язання і не здійснюють платежі по іншим 
заходам, пов'язаним з функціонуванням бюджетних установ (крім захищених статей видатків 
бюджету), до погашення такої заборгованості; 

 
4) розпорядники бюджетних коштів мають право брати бюджетні зобов’язання по 

спеціальному фонду бюджету міської територіальної громади виключно у межах відповід-
них фактичних надходжень спеціального фонду бюджету; 

 
5) керівники бюджетних установ утримують чисельність працівників і здійснюють 

фактичні видатки на заробітну плату, включаючи видатки на премії та інші види заохочень 
або винагород, матеріальну допомогу, тільки в межах фонду заробітної плати, затвердженого 
в кошторисах на утримання бюджетних установ; 

   

  6) бюджетні зобов’язання за загальним та спеціальним фондами бюджету міської 

територіальної громади, по яких у 2022 році не проведені розрахунки за наявності коштів на 

рахунках розпорядників та одержувачів коштів, вважаються кредиторською заборгованістю 

бюджету міської територіальної громади і підлягають виконанню у 2023 році; 

 

  7) у 2023 році обслуговування лізингових платежів згідно укладених договорів між 

КП «КТТУ» з ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» на виконання рішення Краматорської міської ради 

від 25.04.2018 № 37/VII-182 «Про надання дозволу КП «КТТУ» на укладання договорів 

фінансового лізингу з ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» про придбання тролейбусів моделі 

«ДНІПРО-Т203» з опцією автономного ходу до 20 км у загальній кількості 10 одиниць з 

правом подальшого викупу» здійснюється за рахунок коштів загального фонду бюджету 

міської територіальної громади у сумі 610 216 гривень та спеціального фонду бюджету 

міської територіальної громади (бюджет розвитку) у сумі 6 264 420 гривень. 

 
13. Залишки коштів бюджету розвитку, фонду охорони природного навколишнього 

середовища, коштів від відшкодування втрат сільськогосподарського та лісогосподарського 
виробництва станом на 01.01.2023 використовувати згідно з діючим законодавством.  

 

14. Виділити субвенцію з бюджету міської територіальної громади: 
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1) обласному бюджету на  підтримку  підприємств  теплопостачання,  що  входять  до  

складу  обласного  комунального  підприємства  «Донецьктеплокомуненерго»  та  надають  

відповідні  послуги,  у  сумі 11 212 500 гривень; 

 

2) державному бюджету для реалізації програм соціально-економічного розвитку 

територіальної громади, направлених на  підтримку підрозділів Збройних Сил України в 

організації соціально-реабілітаційного супроводу по службі, у сумі 22 029 490 гривень. 

 
15. Надати право невикористані кошти субвенцій, які передавалися в 2022 році з 

бюджету  Краматорської міської територіальної громади: 
- до державного бюджету в рамках на  програми  економічного  та  соціального 

розвитку міста Краматорська на 2022 рік в частині придбання майна для забезпечення  

розвитку  інфраструктури  військового  містечка та поліпшення умов розміщення особового  

складу  за визначеним  виконавцем:  військова  частина  А 2120, залишити на рахунках 

державного бюджету для покриття відповідних витрат у 2023 році; 
- до обласного бюджету на фінансову підтримку підприємств теплопостачання, що 

входять до складу обласного комунального підприємства «Донецьктеплокомуненерго», з 
урахуванням Меморандуму про взаєморозуміння щодо врегулювання проблемних питань у 
сфері постачання теплової енергії та постачання гарячої води в опалювальному періоді 
2021/2022 рр. залишити на рахунках обласного бюджету для покриття відповідних витрат у 
2023 році з урахуванням їх цільового призначення; 

- до районного бюджету на придбання предметів військової форми одягу для 
особового складу військової частини А 7272 (батальйон територіальної оборони 
Краматорського району) залишити на рахунках районного бюджету для покриття 
відповідних витрат у 2023 році з урахуванням їх цільового призначення. 

  
16. Додатки до цього розпорядження є його невід’ємною частиною. 

17. Розпорядження вступає в силу з 01 січня 2023 року та діє до 31 грудня 2023 року. 
 

18. Контроль за виконанням даного розпорядження залишаю за собою. 

 

 

 

 

 

Начальник  

Краматорської міської  

військової адміністрації                      Олександр ГОНЧАРЕНКО 
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   Додаток  1  

   до розпорядження 

   
22.12.2022 № 

154   

        Доходи  бюджету Краматорської міської територіальної громади на 2023 рік   

 0552400000     

(код 

бюджету)      

     (грн) 

код Найменування згідно з Класифікацією доходів бюджету Усього Загальний фонд 

Спеціальний фонд 

усього 
в т.ч. 

бюджет 

розвитку 

  доходи         

10000000 Податкові надходження 747 047 100,00 746 767 100,00 280 000,00   

11000000 

Податки на доходи, податки на прибуток, податки на 

збільшення ринкової вартості 691 673 000,00 691 673 000,00     

11010000 податок та збір на доходи фізичних осіб 690 000 000,00 690 000 000,00     

11020000 податок на прибуток підприємств 1 673 000,00 1 673 000,00     

13030000 Рентна плата за користування надрами  100 000,00 100 000,00     

13030100 

Рентна плата за користування надрами для видобування 

корисних копалин загальнодержавного значення 100 000,00 100 000,00     

14000000 Внутрішні податки та товари на послуги 9 280 000,00 9 280 000,00     

14020000 

Акцизний податок з вироблених в Україні підакцизних 

товарів (продукції) 480 000,00 480 000,00     

14030000 
Акцизний податок з ввезених на митну територію України 
підакцизних товарів (продукції) 7 200 000,00 7 200 000,00     

14040000 

Акцизний податок з реалізації суб'єктами господарювання 

роздрібної торгівлі підакцизних товарів 1 600 000,00 1 600 000,00     

14040100 

Акцизний податок з реалізації виробниками та/або 
імпортерами, у тому числі в роздрібній торгівлі тютюнових 

виробів, тютюну та промислових замінників тютюну, рідин, 

що використовуються в електронних сигаретах, що 
оподатковується згідно з підпунктом 213.1.14 пункту 213.1 

статті 213 Податкового кодексу України 1 000 000,00 1 000 000,00     

14040200 

Акцизний податок з реалізації суб'єктами господарювання 
роздрібної торгівлі підакцизних товарів (крім тих, що 

оподатковуються згідно з підпунктом 213.1.14 пункту 213.1 

статті 213 Податкового кодексу України) 600 000,00 600 000,00     

18000000 Місцеві податки 45 714 100,00 45 714 100,00     

18050000 Єдиний податок 45 714 100,00 45 714 100,00     

19000000 Інші податки та збори 280 000,00 0,00 280 000,00   

19010000 Екологічний податок 280 000,00   280 000,00   

20000000 Неподаткові надходження 3 876 200,00 843 000,00 3 033 200,00   

21000000 Доходи від власності та підприємницької діяльності 203 000,00 203 000,00     

21010300 

частина чистого прибутку (доходу) комунальних унітарних 

підприємств та їх об’єднань, що вилучається до відповідного 
місцевого бюджету 203 000,00 203 000,00     

22000000 

Адміністративні збори та платежі, доходи від некомерційної 

господарської діяльності 340 000,00 340 000,00     

22010300 
адміністративний збір за проведення державної реєстрації 
юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців 24 000,00 24 000,00     

22012500 плата за надання інших адміністративних послуг 180 000,00 180 000,00     

22012600 адміністративний збір за державну реєстрацію речових прав 12 000,00 12 000,00     
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на нерухоме майно та їх обтяжень 

22080000 

надходження від орендної плати за користування цілісним 

майновим комплексом та іншим державним майном   12 000,00 12 000,00     

22090000 державне мито 6 000,00 6 000,00     

22130000 

орендна плата за водні об`єкти (їх частини), що надаються в 

користування на умовах оренди Радою міністрів Автономної 
Республіки Крим, обласними, районними, Київською та 

Севастопольською міськими державними адміністраціями, 

місцевими радами 106 000,00 106 000,00     

24000000 Інші неподаткові надходження  301 000,00 300 000,00 1 000,00   

24060300 інші надходження  300 000,00 300 000,00     

24062100 

грошові стягнення за шкоду, заподіяну порушенням 

законодавства про охорону навколишнього природного 

середовища внаслідок господарської та іншої діяльності 1 000,00   1 000,00   

25000000 Власні надходження бюджетних установ 3 032 200,00   3 032 200,00   

30000000 Доходи  від операцій з капіталом 1 333 500,00 0,00 1 333 500,00 1 333 500,00 

33010000 кошти від продажу землі 1 333 500,00   1 333 500,00 1 333 500,00 

90010100 Разом доходів 752 256 800,00 747 610 100,00 4 646 700,00 1 333 500,00 

40000000 Офіційні трансферти 7 412 596,00 7 412 596,00 0,00 0,00 

41030000 Субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам 0,00 0,00     

41033900 освітня субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам 0,00       

41040000 Дотації з місцевих бюджетів іншим місцевим бюджетам 5 951 000,00 5 951 000,00     

41040400 інші  дотації з місцевого бюджету 5 951 000,00 5 951 000,00     

41050000 Субвенції  з місцевих бюджетів іншим місцевим бюджетам 1 461 596,00 1 461 596,00 0,00 0,00 

41053900 Інші субвенції з місцевого бюджету 1 461 596,00 1 461 596,00     

90010300 Всього доходів 759 669 396,00 755 022 696,00 4 646 700,00 1 333 500,00 

      

 Начальник фінансового управління Олена САЄНКО   
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    Додаток 2  

    до розпорядження 

    22.12.2022 № 154 

Фінансування бюджету міської територіальної громади на 2023 рік 

 0552400000     

(код бюджету)     

     (грн.) 

код 
Найменування згідно з Класифікацією 

фінансування бюджету 
Усього 

Загальний 

фонд  

Спеціальний фонд 

усього  
 в т. ч. бюджет 

розвитку 

1 2 3 4 5 6 

Фінансування за типом кредитора         

200000 Внутрішнє фінансування -21818184,00 -45325894,00 23507710,00 23507710,00 

202000 
Фінансування за рахунок позик банківських 

установ 
-21818184,00   -21818184,00 -21818184,00 

202200 Фінансування за рахунок інших банків -21818184,00 0,00 -21818184,00 -21818184,00 

202210 Одержано позик 0,00       

202220 Погашено позик -21818184,00   -21818184,00 -21818184,00 

208000 

Фінансування за рахунок зміни залишків коштів 

бюджетів 

0,00 

-45325894,00 45325894,00 45325894,00 

208100 На початок періоду  
0,00 

      

208200 На кінець періоду 
0,00 

      

208400 

Кошти, що передаються із загального фонду 

бюджету до бюджету розвитку (спеціального 
фонду) 

0,00 

-45325894,00 45325894,00 45325894,00 

  Загальне фінансування -21818184,00 -45325894,00 23507710,00 23507710,00 

Фінансування за типом боргового зобов'язання         

400000 Фінансування за борговими операціями -21818184,00   -21818184,00 -21818184,00 

401000 Запозичення 0,00   0,00 0,00 

401100 Внутрішні запозичення 0,00   0,00 0,00 

401101 Довгострокові зобов 0,00       

402000 Погашення  0,00 0,00 -21818184,00 -21818184,00 

402100 Внутрішні зобов'язання 0,00 0,00 -21818184,00 -21818184,00 

402101 Довгострокові зобов'язання     -21818184,00 -21818184,00 

600000 Фінансування за активними операціями 0,00 -45325894,00 45325894,00 45325894,00 

602000 Зміни  обсягу готівкових коштів  0,00 -45325894,00 45325894,00 45325894,00 

602100 На початок періоду  
0,00 

      

602200 На кінець періоду 
0,00 

      

602400 

Кошти, що передаються із загального фонду 
бюджету до бюджету розвитку (спеціального 

фонду) 

0,00 

-45325894,00 45325894,00 45325894,00 
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  Загальне фінансування 
-21818184,00 

-45325894,00 23507710,00 23507710,00 

 Начальник фінансового управління  Олена САЄНКО  

 

 



              Додаток № 3 

              до розпорядження 

                    22.12.2022  № 154 

Розподіл видатків бюджету міської теритріальної громади  на  2023 рік 

0552400000              

(код бюджету)              

(грн.) 

Код 

Програмної 

класифікації 

видатків та 

кредитування 

місцевих 

бюджетів 

Код 

Типової 

програм

ної 

класифі

кації 

видаткі

в та 

кредиту

вання 

міськог

о 

бюджет

у 

Код 

функці

ональн

ої 

класиф

ікації 

видаткі

в та 

кредит

ування 

місько

го 

бюдже

ту 

Найменування головного розпорядника 

коштів/відповідального виконавця, 

бюджетної програми  

згідно з Типовою програмною 

класифікацією видатків та кредитування 

міського бюджету 

Загальний фонд         Спеціальний фонд 

Разом 

Усього  видатки споживання 

з них 

видатки 

розвитку 
Усього  

у тому числі 

бюджет 

розвитку 

видатки 

споживання 

з них 

видатки 

розвитку 
 оплата праці  

 комунальні 

послуги  та 

енергоносії 

оплата 

праці  

 

комунальні 

послуги  та 

енергоносії 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16=5+10 

      02  Виконком Краматорської міської 

ради 34637900,00 34637900,00 24102900,00 3560210,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 34637900,00 

0210150 0150 0111 Організаційне, інформаційно-аналітичне 

та матеріально-технічне забезпечення 

діяльності обласної ради, районної ради, 

районної у місті ради (у разі її 

створення), міської, селищної, сільської 

рад 33596300,00 33596300 23470600 3416810   0,00         0,00 33596300,00 

0217350 7350 0443 Розроблення схем планування та 

забудови територій (містобудівної 

документації) 0,00 0 0 0   0,00         0,00 0,00 

0217680 7680 0490 Членські внески до асоціацій органів 

місцевого самоврядування 111600,00 111600       0,00           111600,00 

0217693 7693 0490 Інші заходи, пов'язані з економічною 

діяльністю  930000,00 930000 632300 143400   0,00           930000,00 

      06  Управління освіти Краматорської 

міської ради 161941500,00 161941500,00 92570900,00 36567410,00 0,00 650100,00 0,00 650100,00 0,00 600000,00 0,00 162591600,00 

0610160 0160 0111 Керівництво і управління у відповідній 

сфері у містах (місті Києві), селищах, 

селах, територіальних громадах 4509510,00 4509510 3387340 200170   0,00         0,00 4509510,00 

0611010 1010 0910 

Надання дошкільної освіти 87436620,00 87436620 59277190 13719160   100,00   100     0,00 87436720,00 

0611021 1021 0921 Надання загальної середньої освіти  

закладами загальної середньої освіти за 

рахунок коштів місцевого бюджету 46142450,00 46142450 17713980 21765910   50000,00   50000     0,00 46192450,00 

0611031 1031 0921 Надання загальної середньої освіти  

закладами загальної середньої освіти за 

рахунок освітньої субвенції 0,00         0,00           0,00 

0611070 1070 0960 Надання позашкільної освіти закладами 

позашкільними  освіти, заходи із 

позашкільної роботи з дітьми 5954200,00 5954200 4466760 471900   0,00         0,00 5954200,00 

0611141 1141 

0990 Забезпечення діяльності інших закладів 

у сфері освіти 8424230,00 8424230 6247160 384290   600000,00   600000   600000 0,00 9024230,00 

0611142 1142 

0990 

Інші програми та заходи у сфері освіти 76020,00 76020       0,00         0,00 76020,00 
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0611151 1151 0990 

Забезпечення діяльності інклюзивно-

ресурсних центрів за рахунок коштів 

місцевого бюджету 452970,00 452970 327440 25980   0,00         0,00 452970,00 

0611152 1152 0990 
Забезпечення діяльності інклюзивно-

ресурсних центрів за рахунок освітньої 

субвенції 0,00         0,00         0,00 0,00 

0611160 1160 0990 

Забезпечення діяльності центрів 

професійного розвитку педагогічних 

працівників 1445500,00 1445500 1151030     0,00         0,00 1445500,00 

0611200 1200 0990 

Надання освіти за рахунок субвенції з 

державного бюджету місцевим 

бюджетам на надання державної 

підтримки особам з особливими 

освітніми потребами 0,00         0,00         0,00 0,00 

0617693 7693 0490 Інші заходи, пов'язані з економічною 

діяльністю  0,00         0,00         0,00 0,00 

0618110 8110 0320 Заходи із запобігання та ліквідації 

надзви-чайних ситуацій та наслідків 

стихійного лиха 

7500000,00 7500000,00       0,00           7500000,00 

      07  Відділ охорони здоров'я 

Краматорської міської ради 39 435 500,00 39 435 500,00 2 162 000,00 100 570,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 39 435 500,00 

0710160   0160 0111 Керівництво і управління у відповідній 

сфері у містах (місті Києві), селищах, 

селах, територіальних громадах 2 891 330,00 2 891 330,00 2 162 000,00 100 570,00   0,00         0,00 2 891 330,00 

0712010 2010 0731 Багатопрофільна стаціонарна медична 

допомога населенню 20 021 370,00 20 021 370,00       0,00         0,00 20 021 370,00 

0712100 

2100 

0722 Стоматологічна допомога населенню 

742 150,00 742 150,00       0,00         0,00 742 150,00 

0712111 2111 0726 Первинна медична допомога населенню, 

що надається центрами первинної 

медичної (медико-санітарної) допомоги 6 757 750,00 6 757 750,00       0,00         0,00 6 757 750,00 

0712141 2141 0763 Програми і централізовані заходи з 

імунопрофілактики 

0,00         0,00         0,00 0,00 

0712142 2142 0763 Програми і централізовані заходи 

боротьби з туберкульозом 0,00         0,00         0,00 0,00 

0712143 2143 0763 Програми і централізовані заходи 

профілактики ВІЛ-інфекції/ СНІДу 0,00         0,00         0,00 0,00 

0712144 2144 0763 Централізовані заходи з лікування 

хворих на цукровий та нецукровий 

діабет 0,00         0,00         0,00 0,00 

0712145 2145 0763 Централізовані заходи з лікування 

онкологічних хворих 0,00         0,00         0,00 0,00 

0712152 2152 0763 Інші програми та заходи у сфері 

охорони здоров`я 6 022 900,00 6 022 900,00       0,00         0,00 6 022 900,00 

0717322 7322 0443 Будівництво медичних установ та 

закладів 0,00         0,00         0,00 0,00 

0717361 7361 0490 Співфінансування інвестиційних 

проектів, що реалізуються за рахунок 

коштів державного фонду регіонального 

розвитку  0,00         0,00         0,00 0,00 

0718110 8110 0320 Заходи із запобігання та ліквідації 

надзви-чайних ситуацій та наслідків 

стихійного лиха 

3 000 000,00 3 000 000,00       0,00         0,00 3 000 000,00 

      08  Управління праці та соціального 

захисту населення Краматорської 79015496,00 79015496,00 28072733,00 1594561,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 79015496,00 
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міської ради 

0810160 0160 0111 

Керівництво і управління у відповідній 

сфері у містах (місті Києві), селищах, 

селах, територіальних громадах 20943900,00 20943900 16084570 961000   0,00         0,00 20943900,00 

0813031 3031 1030 

Надання інших пільг окремим 

категоріям громадян відповідно до 

законодавства 8000,00 8000       0,00         0,00 8000,00 

0813032 3032 1070 

Надання пільг окремим категоріям 

громадян з оплати послуг зв'язку 0,00         0,00         0,00 0,00 

0813033 3033 1070 

Компенсаційні виплати на пільговий 

проїзд автомобільним транспортом 

окремим категоріям громадян 8439600,00 8439600       0,00           8439600,00 

0813035 3035 1070 

Компенсаційні виплати за пільговий 

проїзд окремих категорій громадян на 

залізничному транспорті 1500000,00 1500000       0,00           1500000,00 

0813036 3036 1070 

Компенсаційні виплати на пільговий 

проїзд електротранспортом окремим 

категоріям громадян 25000000,00 25000000       0,00           25000000,00 

0813050 3050 1070 

Пільгове медичне обслуговування осіб, 

які постраждали внаслідок 

Чорнобильської катастрофи 171712,00 171712       0,00         0,00 171712,00 

0813090 3090 1030 

Видатки на поховання учасників 

бойових дій та осіб з інвалідністю 

внаслідок війни 

80152,00 80152       0,00         0,00 80152,00 

0813104 3104 

1020 Забезпечення соціальними послугами за 

місцем проживання громадян,які не 

здатні до самообслуговування у зв'язку з 

похилим віком,хворобою,інвалідністю 12422000,00 12422000 9612395 495830   0,00         0,00 12422000,00 

0813105 3105 

1010 

Надання реабілітаційних послуг особам 

з інвалідністю та дітям з інвалідністю 1278200,00 1278200 993368 59291   0,00         0,00 1278200,00 

0813121 3121 

1040 

Утримання та забезпечення діяльності 

центрів соціальних служб 1262130,00 1262130 921600 64840   0,00         0,00 1262130,00 

0813160 3160 

1010 

Надання соціальних гарантій фізичним 

особам, які надають соціальні послуги 

громадянам похилого віку,особам з 

інвалідністю,  дітям з інвалідністю, 

хворим, які не здатні до самооб-

слуговування і потребують сторонньої 

допомоги 2091870,00 2091870       0,00         0,00 2091870,00 

0813171 3171 

1010 

Компенсаційні виплати особам з 

інвалідністю на бензин, ремонт, 

технічне обслуговування автомобілів, 

мотоколясок і на транспортне 

обслуговування 52252,00 52252       0,00         0,00 52252,00 

0813172 3172 

1010 
Встан. телефонів особам з інвалідністю І 

і ІІ груп 

100,00 100       0,00           100,00 

0813180 3180 1060 
Надання пільг населенню (крім 

ветеранів війни і праці, військової 

служби, органів внутрішніх справ та 

громадян, які постраж-дали внаслідок 

Чорнобильської катастрофи), на оплату 

житлово-комунальних послуг 222880,00 222880       0,00         0,00 222880,00 
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0813192 3192 

1030 

Надання фінансової підтримки 

громадським організаціям ветеранів і 

осіб з інвалідністю, діяльність яких має 

соціальну спрямованість 0,00         0,00           0,00 

0813210 3210 

1050 

Організація та проведення громадських 

робіт 0,00         0,00           0,00 

0813241 3241 

1090 Забезпечення діяльності інших закладів 

у сфері соціального захисту і 

соціального забезпечення 603600,00 603600 460800 13600   0,00           603600,00 

0813242 3242 

1090 Інші заходи у сфері соціального захисту 

і соціального забезпечення 4939100,00 4939100       0,00         0,00 4939100,00 

      09  Служба у справах дітей 

Краматорської міської ради 8398100,00 8398100,00 5589630,00 853825,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8398100,00 

0910160 0160 0111 Керівництво і управління у відповідній 

сфері у містах (місті Києві), селищах, 

селах, територіальних громадах 2447100,00 2447100 1839630 63835   0,00           2447100,00 

0913111 3111 1040 Утримання закладів, що надають 

соціальні послуги дітям, які опинились в 

складних життєвих обставинах 5951000,00 5951000 3750000 789990 0,00 0,00         0,00 5951000,00 

      10  Управління з гуманітарних питань 

Краматорської міської ради   54 363 400,00 54 363 400,00 26 464 200,00 6 062 600,00 0,00 2 382 100,00 0,00 2 302 100,00 898 250,00 0,00 80 000,00 56 745 500,00 

1010160 0160 0111 Керівництво і управління у відповідній 

сфері у містах (місті Києві), селищах, 

селах, територіальних громадах 2 836 300,00 2 836 300,00 1 939 400,00 362 500,00   0,00         0,00 2 836 300,00 

1011080 1080 0960 

Надання спеціалізованої освіти 

мистецькими школами  18 404 600,00 18 404 600,00 14 104 400,00 1 197 300,00   2 382 100,00   2 302 100,00 898 250,00   80 000,00 20 786 700,00 

1013122 3122 1040 
Заходи державної політики із 

забезпечення рівних прав та 

можливостей жінок та чоловіків 0,00         0,00         0,00 0,00 

1013123 3123 1040 

Заходи державної політики з питань 

сім'ї 0,00         0,00         0,00 0,00 

1013131 3131 1040 

Здійснення заходів та реалізація 

проектів на виконання Державної 

цільової соціальної програми «Молодь 

України» 0,00         0,00         0,00 0,00 

1013132 3132 1040 

Утримання клубів для підлітків за 

місцем проживання 645 000,00 645 000,00 346 000,00 191 100,00   0,00           645 000,00 

1014030 4030 0824 Забезпечення діяльності бібліотек 

7 166 100,00 7 166 100,00 4 258 700,00 1 797 600,00   0,00         0,00 7 166 100,00 

1014040 4040 0824 

Забезпечення діяльності музеїв i 

виставок 972 500,00 972 500,00 495 900,00 282 900,00   0,00         0,00 972 500,00 

1014060 4060 0828 

Забезпечення діяльності палаців i 

будинків культури, клубів, центрів 

дозвілля та iнших клубних закладів 7 493 000,00 7 493 000,00 4 212 000,00 2 195 600,00   0,00         0,00 7 493 000,00 

1014081 4081 0829 

Забезпечення діяльності інших закладів 

в галузі культури і мистецтва  14 533 400,00 14 533 400,00 1 107 800,00 35 600,00   0,00         0,00 14 533 400,00 

1014082 4082 0829 
Інші заходи в галузі культури і 

мистецтва 312 500,00 312 500,00       0,00         0,00 312 500,00 
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1016082 6082 0610 Придбання житла для окремих категорій 

населення відповідно до законодавства 0,00         0,00         0,00 0,00 

1017321 7321 0443 Будівництво освітніх установ та 

закладів 0,00         0,00         0,00 0,00 

1017323 7323 0443 Будівництво  установ та закладів 

соціальної сфери 

0,00         0,00         0,00 0,00 

1017324 7324 0443 
Будівництво установ та закладів 

культури 0,00         0,00         0,00 0,00 

1017670 7670 0490 Внески до статутного капіталу суб'єктів 

госпо-дарювання 

0,00         0,00         0,00 0,00 

1018110 8110 0320 Заходи із запобігання та ліквідації 

надзви-чайних ситуацій та наслідків 

стихійного лиха 

2 000 000,00 2 000 000,00       0,00         0,00 2 000 000,00 

      
11  Управління з фізичної культури та 

спорту Краматорської міської ради   13 466 000,00 13 466 000,00 6 717 930,00 2 293 345,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13 466 000,00 

1110160 0160 0111 
Керівництво і управління у відповідній 

сфері у містах (місті Києві), селищах, 

селах, територіальних громадах 1 473 960,00 1 473 960,00 1 152 160,00 26 365,00   0,00         0,00 1 473 960,00 

1115011 5011 0810 

Проведення навчально-тренувальних 

зборів і змагань з олімпійських видів 

спорту 

0,00         0,00         0,00 0,00 

1115012 5012 0810 

Проведення навчально-тренувальних 

зборів і змагань з неолімпійських видів 

спорту 

0,00         0,00         0,00 0,00 

1115031 5031 0810 

Утримання та навчально-тренувальна 

робота комунальних дитячо-юнацьких 

спортивних шкіл 

5 465 980,00 5 465 980,00 3 577 770,00 1 063 310,00   0,00         0,00 5 465 980,00 

1115032 5032 0810 

Фінансова підтримка дитячо-юнацьких 

спортивних шкіл фізкультурно-

спортивних товариств  
0,00         0,00         0,00 0,00 

1115041 5041 0810 
Утримання та фінансова підтримка 

спортивних споруд 

2 182 000,00 2 182 000,00       0,00         0,00 2 182 000,00 

1115061 5061 0810 

Забезпечення діяльності місцевих 

центрів фізичного здоров'я населення 

"Спорт для всіх"та 

проведенняфізкультурно-масових 

заходів серед населення регіону 
196 175,00 196 175,00 160 800,00     0,00         0,00 196 175,00 

1115062 5062 0810 

Підтримка спорту вищих досягнень та 

організацій, які здійснюють 

фізкультурно-спортивну діяльність в 

регіоні 

3 583 000,00 3 583 000,00 1 447 220,00 1 190 170,00   0,00         0,00 3 583 000,00 
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1115063 5063 0810 
Забезпечення діяльності централізованої 

бухгалтерії 

564 885,00 564 885,00 379 980,00 13 500,00   0,00           564 885,00 

      12 Управління житлово - комунального 

господарства  Краматорської міської 

ради 154263600,00 48634132,00 4342155,00 543430,00 105629468,00 25122210,00 24841210,00 281000,00 0,00 0,00 24841210,00 179385810,00 

1210160 0160 0111 
Керівництво і управління у відповідній 

сфері у містах (місті Києві), селищах, 

селах, територіальних громадах 6221632,00 6221632 4342155 543430   0,00         0,00 6221632,00 

1216011 6011 0610 Експлуатація та технічне 

обслуговування  житлового фонду  

0,00         5967710,00 5967710       5967710,00 5967710,00 

1216012 6012 0620 Забезпечення діяльності з виробництва, 

транспортування, постачання теплової 

енергії 

0,00         0,00         0,00 0,00 

1216013 6013 0620 Забезпечення діяльності водопровідно-

каналізаційного господарства 

27500000,00       27500000 0,00         0,00 27500000,00 

1216014 6014 0620 Забезпечення збору та вивезення сміття 

500000,00       500000 0,00         0,00 500000,00 

1216015 6015 0620 Забезпечення надійної та безперебійної 

експлуатації ліфтів 

0,00         0,00         0,00 0,00 

1216020 6020 0620 Забезпечення функціонування 

підприємств,  установ та організацій, що 

виробляють, виконують та/або надають 

житлово-комунальні послуги 
1500000,00       1500000 0,00         0,00 1500000,00 

1216030 6030 0620 Організація благоустрою населених 

пунктів  

54947200,00       54947200 0,00         0,00 54947200,00 

1216071 6071 0640 

Відшкодування різниці між розміром 

ціни (тарифу) на теплову енергію, у 

тому числі її виробництво, 

транспортування та постачання, 

комунальні послуги, що 

затверджувалися або погоджувалися 

рішенням місцевого органу виконавчої 

влади та органу місцевого 

самоврядування, та розміром 

обгрунтованих витрат на їх виробництво 

(надання)  31912500,00 31912500       

  

        

  

31912500,00 

1217310 7310 0443 Будівництво обєктів житлово-

комунального господарства 

0,00         0,00         0,00 0,00 

1217330 7330 0443 Будівництво інших об'єктів комунальної 

власності 
0,00         0,00         0,00 0,00 

1217413 7413 0451 Інші заходи у сфері автотранспорту 

10000000,00       10000000 0,00         0,00 10000000,00 
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1217426 7426 0453 Інші заходи у сфері електротранспорту 

10382268,00       10382268 0,00         0,00 10382268,00 

1217441 7441 0456 Утримання та розвиток 

мостів/шляхопроводів 

0,00         0,00         0,00 0,00 

1217461 7461 0456 Утримання та розвиток автомобільних 

доріг та дорожньої інфраструктури за 

рахунок коштів місцевого бюджету  

800000,00       800000 0,00         0,00 800000,00 

1217670 7670 0490 Внески до статутного капіталу субєктів 

господарювання 
0,00         6264420,00 6264420       6264420,00 6264420,00 

1217693 7693 0490 Інші заходи, пов'язані з економічною 

діяльністю  

0,00         0,00         0,00 0,00 

1218110 8110 0320 Заходи із запобігання та ліквідації 

надзви-чайних ситуацій та наслідків 

стихійного лиха 10500000,00 10500000       12609080,00 12609080       12609080,00 23109080,00 

1218312 8312 0512 Утилізація відходів 

0,00         0,00           0,00 

1218330 8330 0540 Інша діяльність у сфері екології та 

охорони природних ресурсів 0,00         281000,00   281000     0,00 281000,00 

      15 Управління капітального будівництва 

та перспективного розвитку міста 

Краматорської міської ради 2900000,00 2900000,00 2014424,00 51231,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2900000,00 

1510160 0160 0111 Керівництво і управління у відповідній 

сфері у містах (місті Києві), селищах, 

селах, територіальних громадах 2900000,00 2900000 2014424 51231   0,00         0,00 2900000,00 

1511010 1010 0910 

Надання дошкільної освіти 0,00         0,00         0,00 0,00 

1511021 1021 0921 Надання загальної середньої освіти  

закладами загальної середньої освіти  0,00         0,00         0,00 0,00 

1511080 1080 0921 Надання спеціалізованої освіти 

мистецькими школами  0,00         0,00         0,00 0,00 

1512010 2010 0731 Багатопрофільна стаціонарна медична 

допомога населенню 0,00         0,00         0,00 0,00 

1514030 4030 0824 

Забезпечення діяльності бібліотек 0,00         0,00         0,00 0,00 

1515062 5062 0810 

Підтримка спорту вищих досягнень та 

організацій, які здійснюють 

фізкультурно-спортивну діяльність в 

регіоні 0,00         0,00         0,00 0,00 

1517310 7310 0443 Будівництво обєктів житлово-

комунального господарства 0,00         0,00         0,00 0,00 

1517321 7321 0443 Будівництво освітніх установ та 

закладів 0,00         0,00         0,00 0,00 

1517322 7322 0443 Будівництво медичних  установ та 

закладів 
0,00         0,00         0,00 0,00 

1517324 7324 0443 Будівництво  установ та закладів 

культури 

0,00         0,00         0,00 0,00 

1517325 7325 0511 Будівництво  установ та закладів 

фізичної культури і спорту 0,00         0,00         0,00 0,00 

1517330 7330 0443 Будівництво інших об'єктів комунальної 

власності 0,00         0,00         0,00 0,00 

1517361 7361 0490 Співфінансування інвестиційних 

проектів, що реалізуються за рахунок 

коштів державного фонду регіонального 

розвитку  0,00         0,00         0,00 0,00 
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1517366 7366 0490 Реалізація проектів в рамках 

Надзвичайної кредитної програми для 

відновлення України 

0,00         0,00         0,00 0,00 

1517461 7461 0456 Утримання та розвиток автомобільних 

доріг та дорожньої інфраструктури за 

рахунок коштів місцевого бюджету  0,00         0,00         0,00 0,00 

1517693 7693 0490 Інші заходи, пов'язані з економічною 

діяльністю  0,00         0,00         0,00 0,00 

      18 Архівний відділ Краматорської 

міської ради 886500,00 886500,00 602871,00 108717,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 886500,00 

1810160 0160 0111 Керівництво і управління у відповідній 

сфері у містах (місті Києві), селищах, 

селах, територіальних громадах 886500,00 886500 602871 108717   0,00         0,00 886500,00 

      30  Управління з питань цивільного 

захисту Краматорської міської ради 11068400,00 11068400,00 5430950,00 347800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11068400,00 

3010160 0160 0111 Керівництво і управління у відповідній 

сфері у містах (місті Києві), селищах, 

селах, територіальних громадах 3615600,00 3615600 2857250 48900   0,00         0,00 3615600,00 

3018110 8110 0320 Заходи із запобігання та ліквідації 

надзви-чайних ситуацій та наслідків 

стихійного лиха 

3700000,00 

                                        

3 700 000,00        0,00 0,00         0,00 3700000,00 

3017693 7693 0490 Інші заходи, пов'язані з економічною 

діяльністю  
3752800,00 

                                        

3 752 800,00    

      

2573700,00    

          

298900,00      0,00         0,00 3752800,00 

      33 Управління реєстраційних 

повноважень та ведення реєстру 

територіальної громади Краматорської 

міської ради 3377600,00 3377600,00 2498000,00 80700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3377600,00 

3310160 0160 0111 Керівництво і управління у відповідній 

сфері у містах (місті Києві), селищах, 

селах, територіальних громадах 3377600,00 3377600 2498000 80700   0,00           3377600,00 

      36 Управління земельних відносин 

Краматорської міської ради 2854400,00 2854400,00 2237000,00 90000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2854400,00 

3610160 0160 0111 Керівництво і управління у відповідній 

сфері у містах (місті Києві), селищах, 

селах, територіальних громадах 2854400,00 2854400 2237000 90000   0,00         0,00 2854400,00 

3617130 7130 0421 Здійснення заходів із землеустрою 

0,00         0,00         0,00 0,00 

3617650 7650 0490 Проведення експертної грошоавої 

оцінки земельної ділянки чи права на 

неї 0,00         0,00         0,00 0,00 

3617660 7660 0490 Підготовка земельних ділянок 

несільсько-господарського призначення 

або прав на них комунальної власності 

для продажу на земельних торгах та 

проведення таких торгів 0,00         0,00         0,00 0,00 

3617693 7693 0490 Інші заходи, повязані з економічною 

діяльністю 0,00         0,00         0,00 0,00 

      37  Фінансове управління Краматорської 

міської ради  138592406,00 128592406,00 3383300,00 84072,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 138592406,00 

3710160 0160 0111 Керівництво і управління у відповідній 

сфері у містах (місті Києві), селищах, 

селах, територіальних громадах 4306263,00 

                                        

4 306 263,00    

      

3383300,00    

            

84072,00      0,00 0,00         4306263,00 

3717370 7370 0490 Реалізація інших заходів щодо 

соціально-економічного розвитку 

територій 51480903,00 

                                      

51 480 903,00          0,00         0,00 51480903,00 

3717640 7640 0470 Заходи з енергозбереження 

0,00         0,00           0,00 

3717693 7693 0490 Інші заходи , повязані з економічною 

діяльністю 0,00         0,00           0,00 

3718600 8600 0170 

Обслуговування місцевого боргу 7737050,00 

                                        

7 737 050,00          0,00           7737050,00 

3718710 8710 0133 

Резервний фонд місцевого бюджету 10000000,00         0,00           10000000,00 
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3719110 9110 0180 Реверсна дотація 

31826200,00 
31 826 200,00 

      0,00           31826200,00 

3719770 9770 0180 Інші субвенції з місцевого бюджету 

11212500,00 

                                      

11 212 500,00          0,00         0,00 11212500,00 

3719800 9800 0180 Субвенція з місцевого бюджету 

державному бюджету на виконання 

програм соціально-економічного 

розвитку регіонів 22029490,00 22029490,00       0,00         0,00 22029490,00 

      50 Краматорська міська військова 

адміністрація Краматорського району 4496000,00 4496000,00 3454000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4496000,00 

5010160 0160 0111 Керівництво і управління у відповідній 

сфері у містах (місті Києві), селищах, 

селах, територіальних громадах 4496000,00 4496000,00 3454000,00     0,00         0,00 4496000,00 

      Усього видатки 

709696802,00 594067334,00 209642993,00 52338471,00 105629468,00 28154410,00 24841210,00 3233200,00 898250,00 600000,00 24921210,00 737851212,00 

                

                

Начальник  фінансового управління                                                                                                                                                                 Олена САЄНКО 
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    Додаток 4 

    до розпорядження 

    22.12.2022   № 154 

      

Міжбюджетні трансферти на 2023 рік 

0552400000     

(код бюджету)     

      

 1 Показники міжбюджетних трансфертів з інших бюджетів  

        грн 

Код Найменування трансферту 

Найменування бюджету - 

надавача міжбюджетного 

трансферту/Код бюджету 

Міжбюджетні трансферти, які надходять до бюджету 

Загальний фонд Спеціальний фонд Усього 

1 2 3 4 5 6 

  Офіційні трансферти         

41040400 Інші дотації з місцевого бюджету  

Обласний бюджет 

(0510000000) 5 951 000,00   5 951 000,00 

41053900 Інші субвенції з місцевого бюджету  

Обласний бюджет 

(0510000000) 1 385 096,00   1 385 096,00 

41053900 Інші субвенції з місцевого бюджету  

бюджет Андріївської 

сільської територіальної 

громади (0550900000) 76 500,00   76 500,00 

  

УСЬОГО    міжбюджетних трансфертів, які надходять 

до бюджету   7 412 596,00 0,00 7 412 596,00 

      

 2 Показники міжбюджнтих трансфертів  іншим бюджетам  

        грн 

Код Найменування трансферту Найменування бюджету - Міжбюджетні трансферти, які  передаються з бюджету 
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одержувача 

міжбюджетного 

трансферту/Код бюджету 
Загальний фонд Спеціальний фонд Усього 

3719110 Реверсна дотація 
Державний бюджет 

(9900000000) 
31 826 200,00   31 826 200,00 

3719770 Інші субвенції з місцевого бюджету 

Обласний бюджет 

(0510000000) 

11 212 500,00 0,00 11 212 500,00 

  

в тому числі       

фінансова підтримка підприємств теплопостачання, що 

входять до складу обласного комунального підприємства 

«Донецьктеплокомуненерго» 11 212 500,00   11 212 500,00 

3719800 

Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на 

виконання програм соціально-економічного розвитку 

регіонів 

Державний бюджет 

(9900000000) 
               22 029 

490,00      22 029 490,00 

  
УСЬОГО міжбюджетних трансфертів, які 

передаються з бюджету   65 068 190,00 0,00 65 068 190,00 

Начальник фінансового управління Олена САЄНКО      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



23 

 

 

 

 

     Додаток 5    

    

                                                                                                                                                     

до розпорядження 

      22.12.2022  № 154  

Напрямки видатків, фінансування яких буде проводитись у  2023 році  за рахунок коштів бюджету розвитку 

0552400000   

(код бюджету)   

     (грн.) 

Код Програмної 

класифікації 
видатків та 

кредитування 

місцевих 
бюджетів 

Код Типової 
програмної 

класифікації 

видатків та 
кредитування 

міського 

бюджету 

Код 
функціональної 

класифікації 

видатків та 
кредитування 

міського 

бюджету 

Найменування головного розпорядника коштів/відповідального 

виконавця, бюджетної програми  

Назва об’єктів відповідно  до проектно- кошторисної 

документації тощо 

Загальний обсяг 

фінансування  

1 2 3 4 5 6 

      
12  Управління житлово-комунального господарства 

Краматорської міської ради     24 841 210,00 

1216011 6011 
0610 Експлуатація та технічне обслуговування  житлового фонду  

  5 967 710,00 

    

    Співфінансування з місцевого бюджету (30%) 

субвенції з державного бюджету  на здійснення 
заходів щодо підтримки територій, що зазнали 

негативного впливу внаслідок збройного конфлікту 

на сході України : Капітальний ремонт частини 
гуртожитку, розташованої за адресою м. 

Краматорськ, в. Академічна, 96, для проживання 

внутрішньо переміщених осіб  

5 967 710,00 

1217670 7670 0490 Внески до статутного капіталу суб’єктів господарювання 
Придбання тролейбусів з опцією автономного ходу  у 
лізинг 

6 264 420,00 

1218110 8110 0320 Заходи із запобігання та ліквідації надзви-чайних ситуацій та наслідків 

стихійного лиха   12 609 080,00 

        
Придбання генераторів, перетворювачів частоти 

векторних, пристроїв плавного пуску та іншого 
обладнання для  для теплопостачаючих підприємств 

12 609 080,00 

      
Всього                         24 841 210,00    

      

 Начальник фінансового управління  Олена САЄНКО  
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      Додаток 6   

      до розпорядження   

      від 22.12.2022  № 154  

Розподіл витрат бюджету міської територіальної громади на реалізацію міських/регіональних програм у 2023 році 

0552400000       

(код бюджету)       

              (грн.) 

 Код 

Програмної 

класифікації 

видатків та 

кредитування 

місцевих 

бюджетів 

Код 

Функціональної 

класифікації 

видатків та 

кредитування 

бюджету 
Найменування головного розпорядника коштів 

місцевого бюджету / відповідального виконавця, 

найменування бюджетної програми/підпрограми 

згідно з Типовою програмною класифікацією 

видатків та кредитування місцевих бюджетів 

Найменування  міської/регіональної 

програми Дата та номер 

документа, яким 

затверджено місцеву 

регіональну 

програму Загальний фонд 

Спеціальний фонд 

Усього усього 

в тому числі 

бюджет розвитку 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

    

06  Управління освіти Краматорської міської 

ради     10 930 742,00 0,00 0,00 10 930 742,00 

0611010 0910 Надання дошкільної освіти 
Програма розвитку освіти на 

території м. Краматорськ 2021-2024 

роки. 

 від 24.02.2021 

№5/VIII-236  
                              148 800,00    0,00   148 800,00 

0611021 0921 

Надання загальної середньої освіти  закладами 

загальної середньої освіти за рахунок коштів 

місцевого бюджету 

Програма розвитку освіти на 

території м. Краматорськ 2021-2024 

роки. 

 від 24.02.2021 

№5/VIII-236  

                              570 000,00    0,00   570 000,00 

0611141 0990 
Забезпечення діяльності інших закладів у сфері 

освіти 

Програма стимулювання працівників 

бюджетних закладів, установ міста 

та некомерційних комунальних 

підприємств, що фінансуються з  

бюджету м.Краматорської міської 

територіальної громади  на 2022-

2026 роки 

від 27.10.2021 N 

18/VIІI-943                           2 557 617,00    0,00   2 557 617,00 

0611151 0990 
Забезпечення діяльності інклюзивно-ресурсних 

центрів 

Програма розвитку освіти на 

території м. Краматорськ 2021-2024 

роки. 

 від 24.02.2021 

№5/VIII-236  

                                   4 800,00    0,00   4 800,00 

Програма стимулювання працівників 

бюджетних закладів, установ міста 

та некомерційних комунальних 

підприємств, що фінансуються з  

бюджету м.Краматорської міської 

територіальної громади  на 2022-

2026 роки 

від 27.10.2021 N 

18/VIІI-943                                 74 763,00    0,00   74 763,00 
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0611160 0990 
Забезпечення діяльності центрів професійного 

розвитку педагогічних працівників 

Програма стимулювання працівників 

бюджетних закладів, установ міста 

та некомерційних комунальних 

підприємств, що фінансуються з  

бюджету м.Краматорської міської 

територіальної громади  на 2022-

2026 роки 

від 27.10.2021 N 

18/VIІI-943                                 74 762,00    0,00   74 762,00 

0618110 0320 Заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних 

ситуацій та наслідків стихійного лиха Програма попередження 

надзвичайних ситуацій техногенного 

і природного характеру та 

забезпечення пожежної безпеки на 

території м. Краматорська на 2021-

2023роки (зі зімнами) 

від 27.01.2021 № 

4/VIII-153 

                          7 500 000,00    0,00   7 500 000,00 

    

07  Відділ охорони здоров'я Краматорської 

міської ради     36 544 170,00 0,00 0,00 36 544 170,00 

0712010 0731 
Багатопрофільна стаціонарна медична допомога 

населенню 

Програма розвитку та підтримки 

комунальних закладів охорони 

здоров’я Краматорської міської ради 

2023-2025 роки проект 20 021 370,00 0,00   20 021 370,00 

0712100 0722 Стоматологічна допомога населенню 

Програма розвитку та підтримки 

комунальних закладів охорони 

здоров’я Краматорської міської ради 

2023-2025 роки проект 742 150,00 0,00   742 150,00 

0712111 0726 

Первинна медична допомога населенню, що 

надається центрами первинної медичної (медико-

санітарної) допомоги 

Програма розвитку та підтримки 

комунальних закладів охорони 

здоров’я Краматорської міської ради 

2023-2025 роки проект 6 757 750,00 0,00   6 757 750,00 

0712152 0763 Інші програми та заходи у сфері охорони здоров`я 

 

Заходи спрямовані на соціальний 

захист населення міста у сфері 

охорони здоров’я на 2023 рік проект 6 022 900,00 0,00   6 022 900,00 

0718110 0320 Заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних 

ситуацій та наслідків стихійного лиха 
Програма попередження 

надзвичайних ситуацій техногенного 

і природного характеру та 

забезпечення пожежної безпеки на 

території м. Краматорська на 2021-

2023роки (зі зімнами) 

від 27.01.2021 № 

4/VIII-153 

3 000 000,00 0,00   3 000 000,00 

    

08  Управління праці та соціального захисту 

населення Краматорської міської ради 
    49 088 176,00 0,00 0,00 49 088 176,00 

0813031 1030 

Надання інших пільг окремим категоріям громадян 

відповідно до законодавства 

Програма економічного і 

соціального розвитку м. Краматорськ 

на 2023рік  

проект 

                                   8 000,00    0,00   8 000,00 

0813033 1070 

Компенсаційні виплати на пільговий проїзд 

автомобільним транспортом окремим категоріям 

громадян                           8 439 600,00    0,00   8 439 600,00 

0813035 1070 

Компенсаційні виплати за пільговий проїзд 

окремих категорій громадян на залізничному 

транспорті                           1 500 000,00    0,00   1 500 000,00 

0813036 1070 

Компенсаційні виплати на пільговий проїзд 

електротранспортом окремим категоріям громадян                         25 000 000,00    0,00   25 000 000,00 

0813050 1070 

Пільгове медичне обслуговування осіб, які 

постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи                               171 712,00    0,00   171 712,00 
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0813090 1030 

Видатки на поховання учасників бойових дій та 

осіб з інвалідністю внаслідок війни 

                                80 152,00    0,00   80 152,00 

0813104 3104 

Забезпечення соціальними послугами за місцем 

проживання громадян, які не здатні до 

самообслуговування у звязку з похилим віком, 

хворобою, інвалідністю 

Програма стимулювання працівників 

закладів, установ соціальної сфери  

міста, що фінансуються з бюджету 

Краматорської міської 

териториальної громади на 2022-

2026роки 

 від 22.12.2021 

№22/VIІI-1177  

                          5 705 364,00        5 705 364,00 

Програма економічного і 

соціального розвитку м. Краматорськ 

на 2023рік 

 проект  

                                40 000,00        40 000,00 

0813105 3105 

Надання реабілітаційних послуг особам з 

інвалідністю та дітям з інвалідністю 

Програма стимулювання працівників 

закладів, установ соціальної сфери  

міста, що фінансуються з бюджету 

Краматорської міської 

териториальної громади на 2022-

2026роки 

 від 22.12.2021 

№22/VIІI-1177  

                              190 953,00        190 953,00 

0813121 1040 
Утримання та забезпечення діяльності центрів 

соціальних служб  

Програма економічного і 

соціального розвитку м. Краматорськ 

на 2023рік 

 проект   

  0,00 

  

0,00 

Програма стимулювання працівників 

закладів, установ соціальної сфери  

міста, що фінансуються з бюджету 

Краматорської міської 

териториальної громади на 2022-

2026роки 

 від 22.12.2021 

№22/VIІI-1177  

                              502 247,00    0,00 

  502 247,00 

0813160 

1010 

Забезпечення соціальними послугами за місцем 

прожи-вання громадян, які не здатні до 

самообслуговування у зв’язку з похилим віком, 

хворобою, інвалідністю 

Програма економічного і 

соціального розвитку м. Краматорськ 

на 2023рік 

проект  

                          2 091 870,00    0,00   2 091 870,00 

0813171 

1010 

Компенсаційні виплати особам з інвалідністю на 

бензин, ремонт, технічне обслуговування 

автомобілів, мотоколясок і на транспортне 

обслуговування 
                                52 252,00    0,00   52 252,00 

0813172 

1010 
Встановлення телефонів особам з інвалідністю І і ІІ 

груп 

                                      100,00    0,00   100,00 

0813180 1010 

Надання пільг населенню (крім ветеранів війни і 

праці, військової служби, органів внутрішніх справ 

та громадян, які постраждали внаслідок 

Чорнобильської катастрофи) на оплату житлово-

комунальних послуг                               222 880,00    0,00   222 880,00 

0813241 1090 
Забезпечення діяльності інших закладів у сфері 

соціального захисту і соціального забезпечення 

Програма стимулювання працівників 

закладів, установ соціальної сфери  

міста, що фінансуються з бюджету 

Краматорської міської 

териториальної громади на 2022-

2026роки 

 від 22.12.2021 

№22/VIІI-1177  

                              137 396,00    0,00   137 396,00 

Програма економічного і 

соціального розвитку м. Краматорськ 

на 2023рік 

 проект   

                                   6 550,00        6 550,00 
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0813242 1090 
Інші заходи у сфері соціального захисту і 

соціального забезпечення 

Програма економічного і 

соціального розвитку м. Краматорськ 

на 2023рік 

 проект   

                          4 939 100,00    0,00   4 939 100,00 

    10  Управління з гуманітарних питань 

Краматорської міської ради   

    15 907 878,00 0,00 0,00 15 907 878,00 

1014081 0829 
Забезпечення діяльності інших закладів в галузі 

культури і мистецтва  

 Програма  розвитку та утримання 

парків культури та відпочинку  м. 

Краматорська  на 2022-2024 роки 

від 26.01.2022 N 

24/VIII-23 
13 062 000,00 0,00   13 062 000,00 

Програма стимулювання працівників 

бюджетних закладів, установ міста 

та некомерційних комунальних 

підприємств, що фінансуються з 

бюджету Краматорської міської 

територіальної громади на 2022-2026 

роки 

від 27.10.2021 N 

18/VIII-943 

533 378,00 0,00   533 378,00 

1014082 0829 Інші заходи в галузі культури і мистецтва Програма розвитку культури на 

2022-2024 роки 

від 16.12.2021 N 

21/VIII-1116 312 500,00 0,00   312 500,00 

1018110 0320 Заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних 

ситуацій та наслідків стихійного лиха 
Програма попередження 

надзвичайних ситуацій техногенного 

і природного характеру та 

забезпечення пожежної безпеки на 

території м. Краматорська на 2021-

2023роки (зі зімнами) 

від 27.01.2021 № 

4/VIII-153 

2 000 000,00 0,00   2 000 000,00 

    
11  Управління з фізичної культури та спорту 

Краматорської міської ради   

  

  

3 074 695,00 0,00 0,00 3 074 695,00 

1110160 111 Керівництво і управління у відповідній сфері у 

містах (місті Києві), селищах, селах,  

територіальних громадах 

Проєкт програми економічного і 

соціального розвитку м. Краматорськ 

на 2022 рік  

проєкт 

  0,00   0,00 

1115011 0810 
Проведення навчально-тренувальних зборів і 

змагань з олімпійських видів спорту 

Програма розвитку фізичної 

культури та спорту Краматорської 

територіальної громади на 2022–

2024 роки.  

від 26.01.2022 № 

21/VIII-29 

  0,00   0,00 

1115041 0810 
Утримання та фінансова підтримка спортивних 

споруд 

Програма розвитку фізичної 

культури та спорту Краматорської 

територіальної громади на 2022–

2024 роки.  

від 26.01.2022 № 

21/VIII-29 

2 182 000,00 0,00   2 182 000,00 

1115062 0810 
Підтримка спорту вищих досягнень та організацій, 

які здійснюють фіз.-спорт. діяльність в регіоні 

Програма розвитку фізичної 

культури та спорту Краматорської 

територіальної громади на 2022–

2024 роки.  

від 26.01.2022 № 

21/VIII-29 

518 550,00 0,00   518 550,00 

Програма стимулювання працівників 

бюджетних закладів, установ міста 

та некомерційних комунальних 

підприємств, що фінансуються з  

бюджету м.Краматорської міської 

територіальної громади  на 2022-

2026 роки 

від 27.10.2021 N 

18/VIІI-943 203 583,00 0,00   203 583,00 
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1115063 0810 
Забезпечення діяльності централізованої 

бухгалтерії 

Програма стимулювання працівників 

бюджетних закладів, установ міста 

та некомерційних комунальних 

підприємств, що фінансуються з  

бюджету м.Краматорської міської 

територіальної громади  на 2022-

2026 роки 

від 27.10.2021 N 

18/VIІI-943 170 562,00 0,00   170 562,00 

  

  
12 Управління житлово - комунального  

господарства Краматорської міської ради 
    

148 041 968,00 25 122 210,00 24 841 210,00 173 164 178,00 

1216011 0610 
Експлуатація та технічне обслуговування  

житлового фонду  

 Програма капітального, поточного 

ремонту та реконструкції 

багатоквартирних будинків 

житлового фонду м. Краматорська на 

2021-2023 рік. 

 від 27.01.2021 

№4/VIII-145  

  

5 967 710,00 5 967 710,00 5 967 710,00 

1216013 0620 
Забезпечення діяльності водопровідно-

каналізаційного господарства 

Програма реформування і розвитку 

водопровідно-каналізаційного 

господарства на території м. 

Краматорська на 2021-2023 роки  

 від 17.12.2020 

№2/VIII-33  

                        27 500 000,00    0,00   27 500 000,00 

1216014 0620 Забезпечення збору та вивезення сміття та відходів 
Програма благоустрою міста на 

2020-2024 роки  

 від 29.04.2020 № 

68/VII-186 (зі 

змінами)  
                              500 000,00    0,00   500 000,00 

1216020 0620 

Забезпечення функціонування підприємств,  

установ та організацій, що виробляють, виконують 

та/або надають житлово-комунальні послуги Програма економічного і 

соціального розвитку м. Краматорськ 

на 2023рік  

 проєкт  

                          1 500 000,00    0,00   1 500 000,00 

1216030 0620 Організація благоустрою населених пунктів  
Програма благоустрою міста на 

2020-2024 роки  

 від 29.04.2020 № 

68/VII-186 (зі 

змінами)  
                        54 947 200,00    0,00   54 947 200,00 

1216071 0640 

Відшкодування різниці між розміром ціни (тарифу) 

на теплову енергію, у тому числі її виробництво, 

транспортування та постачання, комунальні 

послуги, що затверджувалися або погоджувалися 

рішенням місцевого органу виконавчої влади та 

органу місцевого самоврядування, та розміром 

обгрунтованих витрат на їх виробництво (надання)  

Програма економічного і 

соціального розвитку м. Краматорськ 

на 2023 рік  

проєкт 

                        31 912 500,00    0,00   31 912 500,00 

1217413 0451 Інші заходи у сфері автотранспорту 

Програма розвитку громадського 

транспорту, дорожньо- транспортної 

інфраструктури, безпеки дорожнього 

руху в м. Краматорську на 2023-

2025роки  

проект 

                        10 000 000,00    0,00   10 000 000,00 

1217426 0453 Інші заходи у сфері електротранспорту 

Програма розвитку громадського 

транспорту, дорожньо- транспортної 

інфраструктури, безпеки дорожнього 

руху в м. Краматорську на 2023-

2025роки  

проект 

                        10 382 268,00    0,00   10 382 268,00 
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1217461 0456 

Утримання та розвиток автомобільних доріг та 

дорожньої інфраструктури за рахунок коштів 

міської програми 

Програма розвитку громадського 

транспорту, дорожньо- транспортної 

інфраструктури, безпеки дорожнього 

руху в м. Краматорську на 2023-

2025роки  

проект 

                              800 000,00    0,00 

0,00 800 000,00 

1217670 0490 
Внески до статутного капіталу суб'єктів 

господарювання 

Програма розвитку громадського 

транспорту, дорожньо- транспортної 

інфраструктури, безпеки дорожнього 

руху в м. Краматорську на 2023-

2025роки  

проект 

  

6 264 420,00 6 264 420,00 6 264 420,00 

1218110 0320 Заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних 

ситуацій та наслідків стихійного лиха Програма попередження 

надзвичайних ситуацій техногенного 

і природного характеру та 

забезпечення пожежної безпеки на 

території м. Краматорська на 2021-

2023роки (зі зімнами) 

від 27.01.2021 № 

4/VIII-153 

                        10 500 000,00    

          12 609 

080,00    

         12 609 

080,00    

              23 109 

080,00    

1218330 0540 
Інша діяльність у сфері екології та охорони 

природних ресурсів 

Програма природоохоронних 

заходів, що фінансуються за рахунок 

коштів міського фонду охорони 

навколишнього природного 

середовища на 2023 рік 

проєкт 

  281 000,00   281 000,00 

    30  Управління з питань цивільного захисту 

Краматорської міської ради 
    3 700 000,00 0,00 0,00 3 700 000,00 

3018110 0320 Заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних 

ситуацій та наслідків стихійного лиха 
Програма попередження 

надзвичайних ситуацій техногенного 

і природного характеру та 

забезпечення пожежної безпеки на 

території м. Краматорська на 2021-

2023роки (зі зімнами) 

від 27.01.2021 № 

4/VIII-153 

3 700 000,00 0,00   3 700 000,00 

    37  Фінансове управління Краматорської міської 

ради  
    84 722 877,00 0,00 0,00 84 722 877,00 

3717370 0490 
Реалізація інших заходів щодо соціально-

економічного розвитку територій 

Програма економічного і 

соціального розвитку м. Краматорськ 

на 2023рік  

 проєкт  

                        51 480 887,00    

0,00   51 480 887,00 

3719770 0180 Інші субвенції з місцевого бюджету 

Програма економічного і 

соціального розвитку м. Краматорськ 

на 2023рік  

 проєкт  

                        11 212 500,00    

0,00   11 212 500,00 

3719800 0180 

Субвенція з місцевого бюджету державному 

бюджету на виконання програм соціально-

економічного розвитку регіонів 

Програма економічного і 

соціального розвитку м. Краматорськ 

на 2023рік  

 проєкт  22 029 490,00 0,00   22 029 490,00 

    Всього     352 010 506,00 25 122 210,00 24 841 210,00 377 132 716,00 

  Начальник фінансового управління Олена САЄНКО      
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Пояснювальна записка 

до бюджету Краматорської міської територіальної громади на 

2023 рік   
 

I. Соціально-економічний стан Краматорської МТГ в 2022 році  

і прогноз розвитку на 2023 рік 
                      

         Військова агресія з боку російської федерації та введення воєнного стану на території України з 24 

лютого 2022 року значно вплинули на соціально – економічний стан Краматорської міської 

територіальної громади у 2022 році та прогноз її розвитку у 2023 році. 

Війна призвела до істотних змін відносно функціонування бізнесу.  

На початку разгортання бойових дій у країні, щоб утриматися, підприємства мусили суттєво 

переглянути свої витрати, у тому числі – на утримання персоналу. Стандартними шляхами оптимізації 

стали переведення працівників на зменшену ставку, скорочення кількості робочих годин або 

оформлення відпустки за власний кошт, скорочення заробітної плати. 

Навесні 2022 року підприємства Краматорської громади опинилися в районі активних бойових 

дій і були змушені евакуюватися у більш безпечні регіони України – тилові області, або припинити 

роботу.  

Протягом кількох місяців промислова інфраструктура громади зазнає пошкоджень та руйнувань 

внаслідок ракетних обстрілів. 

 З тих підприємств, що на сьогодні не працюють, частина – аналізують та оцінюють можливі 

перспективи своєї діяльності, частина - не готові робити прогнози, розглядати можливість відновлення 

своєї діяльності планують лише після закінчення воєнних дій. 

Більш гнучким є малий бізнес, він починає адаптувався до діяльності в умовах війни та з певною 

стабілізацією безпекової ситуації  поступово відновлює свою діяльність на території громади. 

         Станом на 01.10.2022 заборгованість з виплати заробітної плати на комунальних підприємствах 

громади відсутня. 

         Протягом 2021 року  на обліку  в Краматорському міському центрі зайнятості перебували 6175 

осіб, які мали статус безробітного. Прогнозна кількість таких осіб на кінець 2022 року становить 3870, 

або 62,7% від кількості у 2021 році. Протягом 2021 року за сприяння служби зайнятості 

працевлаштовано 2988 осіб,  очікувана кількість таких осіб на кінець 2022 року – 1195, або 40,0% від 

кількості 20221 року. 

Продовження дії воєнного стану в Україні до 19 лютого 2023 року ускладнює прогнозування 

розвитку Краматорської міської територіальної громади у 2023 році. Найбільшими проблемами, з якими 

стикнуться місцеві підприємства після війни, будуть пошкоджена інфраструктура, відтік персоналу, 

залучення інвестицій, відновлення логістики та пошук нових ринків збуту та нових постачальників, 

нових локацій діяльності бізнесу, налагодження всіх процесів виробництва. 

              
II. Оцінка надходжень доходів бюджету Краматорської міської територіальної громади на 

2023 рік 

 

 Бюджет Краматорської міської територіальної громади на 2023 рік сформовано згідно  змін до 
Бюджетного та Податкового кодексів України,  проекту Закону України «Про Державний бюджет 
України на 2023 рік» та інших законодавчих актів, що стосуються місцевих бюджетів та міжбюджетних 
відносин. 

Об’єм доходної частини бюджету міської територіальної громади  на 2023 рік прогнозується у 
сумі 759669,4 тис. грн. і складається із загального, спеціального фондів та міжбюджетних трансфертів.  

 

1. ЗАГАЛЬНИЙ  ФОНД 

 

 Доходи загального фонду бюджету  Краматорської МТГ на 2023 рік сформовані відповідно до 

статей 64, 101 Бюджетного Кодексу України та з урахуванням міжбюджетних трансфертів 

прогнозуються у сумі 755022,7 тис. грн., у тому числі:  
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            1. надходжень загальнодержавних податків і зборів та власних доходів – 747610,1 тис. грн., 

         2. дотації з обласного бюджету на утримання притулку для дітей – 5951,0 тис.грн.; 

           4. субвенцій з обласного бюджету  -  за рахунок власних коштів обласного бюджету –  1385,1 
тис.грн., у т.ч.: 

             - на оплату комунальних послуг інвалідам по зору – 222,9 тис. грн., 

             - на виконання окремих державних програм соціального захисту населення – 304,2 тис. грн., 

             - на надання  допомоги особам з інвалідністю з числа учасників АТО – 549,0 тис.грн. 

             - на надання  допомоги постраждалим в наслідок ЧАЕС - 309,0 тис.грн 
5. субвенції на надання освітніх послуг за рахунок власних коштів з бюджету Андріївської 

сільської ТГ  – 76,5 тис.грн.; 

 

                                                               Код 11010000  

«Податок та збір на  доходи фізичних осіб» 

         Прогнозний розрахунок суми податку на доходи фізичних осіб на 2023 рік здійснений з 

урахуванням впливу воєнного стану, який введено в країні з 24 лютого 2022 року та продовжений до 19 

лютого 2023 року, на підставі фондів оплати праці та податку на доходи окремих підприємств громади 

та очікуваних надходжень податку  у 2022 році і становитиме 690000,0 тис. грн.  

 

Код 11020000 

«Податок на прибуток підприємств» 

Надходження по податку на прибуток підприємств комунальної власності на 2023 рік 

заплановані  у сумі 1673,0 тис. грн.  
Розрахунок прогнозу податку на прибуток підприємств до бюджету міської територіальної 

громади на 2022 рік, здійснено на підставі даних комунальних підприємств громади, динаміки 

надходжень за попередні роки та впливу воєнного стану. 

При прогнозуванні надходжень податку на прибуток на 2023 рік враховано: 

- ставка податку у розмірі 18 %; 

- вплив динаміки сум надміру сплаченого податку. 

  

Код 14040000 

«Акцизний податок з реалізації суб’єктами господарювання 

 роздрібної торгівлі підакцизних товарів» 

Надходження коштів від акцизного податку з реалізації суб’єктами господарювання роздрібної 

торгівлі підакцизних товарів (пива, алкогольних напоїв, тютюну) на 2023 рік заплановані у сумі 1600,0 

тис. грн. з урахуванням змін до Податкового та Бюджетного кодексів України, що прийняті Верховною 

Радою України у 2022 році в частині оподаткування тютюнових виробів та рішення Донецької ВЦА про 

заборону торгівлі алкогольними напоями на території Донецької області на період дії воєнного стану в 

країні. 

      

ККоодд  1188000000000000  

««ММііссццееввіі  ппооддааттккии  іі  ззббооррии»»  

  

Прогнозні надходження місцевих податків на 2023 рік розраховані з урахуванням норм 

Податкового кодексу України та заплановані в сумі 45714,1 тис. грн за рахунок надходжень єдиного 

податку. 
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Податок на майно на 2023 рік не планується у зв’язку з прийняттям у 2022 році Верховною 

Радою України низки пільг щодо сплати місцевих податків, а саме: 

- звільнення платників від нарахування та сплати плати за землю та земельні ділянки (земельні 

частки (паї), що розташовані на територіях, на яких ведуться (велися) бойові дії (Закон 

України 2120-ІХ від 15.03.2022); 

- звільнення платників від сплати податку за об’єкти житлової та нежитлової нерухомості, у 

тому числі їх частки, що розташовані на територіях, на яких ведуться (велися) бойові дії та за 

об’єкти житлової нерухомості, що стала непридатною для проживання у зв’язку з військовою 

агресією Російської Федерації проти України (Закон України 2142-ІХ від 24.03.2022); 

- тимчасово з 1 квітня 2022 року до припинення або скасування воєнного, надзвичайного стану 

на території України фізичні особи - підприємці - платники єдиного податку першої та другої 

групи мають право не сплачувати єдиний податок. А для платників єдиного податку третьої 

групи, які використовують особливості оподаткування, що визначені Податковим кодексом 

України, встановлена ставка у розмірі 2% доходу (Закон України 2120-ІХ від 15.03.2022). 

 

 

2. СПЕЦІАЛЬНИЙ ФОНД 

 

Доходи спеціального фонду бюджету Краматорської МТГ на 2023 рік сформовані відповідно до 

статей 69¹, 71 Бюджетного Кодексу України та обчислені у сумі 4646,7 тис. грн, у тому числі: 

-  доходи бюджету розвитку –  1333,5 тис. грн від продажу земельних ділянок 

несільськогосподарського призначення 

   -  інші доходи спеціального фонду – 3313,2 тис. грн, у тому числі: 

    - власні  кошти бюджетних установ, які утримуються за рахунок коштів бюджету міської ТГ, 

заплановані у сумі 3032,2 тис. грн, 

    - 50 % грошових стягнень за шкоду, заподіяну порушенням законодавства про охорону 

навколишнього природного середовища в наслідок господарської та іншої діяльності  –  1,0 тис. грн. 

                - 25% екологічного податку – 280,0 тис. грн. 

 

ІІІ. Видатки бюджету Краматорської міської територіальної громади 

 
 В умовах продовження дії військового стану та суттєвим скороченням фінансового ресурсу для 

виконання  бюджету міської територіальної громади в 2023 році  особливістю складання видаткової 

частини бюджету Краматорської міської територіальної громади на 2023 рік є жорсткі заходи по 

оптимізації витрат головних розпорядників, у тому числі шляхом концентрації ресурсів на пріоритетних 

напрямах діяльності, 
 
скорочення непершочергових та виключення неефективних витрат тощо.  

Загальний обсяг видаткової частини бюджету Краматорської міської територіальної громади на 

2023 рік визначено у сумі 737 851,2 тис.грн в межах надходжень доходів бюджету з урахуванням 

міжбюджетних трансфертів, затверджених розпорядженням голови Донецької обласної державної 

адміністрації, начальником обласної військової адміністрації від 12.12.2022 № 570/5-22 «Про обласний 

бюджет на 2023 рік», в тому числі видатки загального фонду заплановані у сумі 709 696,8 тис.грн, 

видатки спеціального фонду у сумі 28 154,4 тис.грн, з яких передано із загального до спеціального 

фонду 23 507,7 тис.грн. 

 

1. Загальний фонд 

 
 Об’єм видатків загального фонду бюджету Краматорської міської територіальної громади на 2023 

рік складає 709 696,8 тис.грн або 96,2% від загального об’єму видатків, з яких 7 412,6 тис.грн - це 

трансферти з інших місцевих бюджетів 

 

До обсягу видатків загального фонду бюджету входять видатки надання пільг на оплату 

житлово-комунальних послуг інвалідам по зору першої та другої групи – 222,880 тис.грн., на виконання 
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окремих державних програм соціального захисту населення – 304,216 тис.грн., на забезпечення виплати 

матеріальної допомоги постраждалим внаслідок Чорнобильської катастрофи – 309,0 тис.грн., на 

надання матеріальної допомоги особам з інвалідністю внаслідок війни з числа учасників 

антитерористичної операції та членам сімей загиблих учасників антитерористичної операції – 549,0 тис. 

грн.; субвенції з Андріївської ТГ на виконання переданих повноважень з надання освітніх послуг у сумі 

76,5 тис.грн, та дотації з обласного бюджету на утримання центру соціально - психологічної реабілітації 

дітей у сумі 5 951,0 тис.грн., а також  видатки за рахунок власних податкових та неподаткових 

надходжень. 

 

У зв’язку з суттєвою вимушеною міграцію учнів цього року та неможливістю зробити   

достовірний   прогноз   кількості   учнів   у   необхідних   для  освітньої субвенції в розрізі   

територіальних  громад  головним  розпорядником  коштів   субвенції – Міністерством освіти і науки 

України – розподіл субвенції в розрізі територіальних громад  на момент прийняття бюджету 

Краматорської міської територіальної громади не здійснено.  

 

Найбільшу питому вагу видатків загального фонду бюджету міської територіальної громади 

складають витрати на утримання закладів  соціально-культурної сфери – 309 017,9 тис.грн або 43,5% до 

загального об’єму видатків.  З них витрати на освіту складають 168 336,6 тис.грн, що становить 20,4% 

від об’єму видатків передбачених в 2022 році, на охорону здоров′я відповідно до вимог ст. 89 

Бюджетного кодексу України заплановано лише видатки на оплату комунальних послуг та енергоносіїв 

та на реалізацію місцевих програм підтримки закладів, що надають медичну допомогу населенню, та 

дорівнюють 33 544,2 тис.грн, що становить 63,4% від об’єму відповідних видатків передбачених в 2022 

році,  на соціальний захист населення 64 667,6 тис.грн, що дорівнює 61,4 % об’єму  видатків 

передбачених в 2022 році, на культуру 30 477,5 тис.грн, або 45,7 % відповідних видатків минулого року, 

на фізичну культуру та спорт 11 992,0 тис.грн, що становить лише 20,4% видатків 2022 року, 

передбачених на утримання відповідної галузі. Витрати на утримання апарату управління складатимуть 

97 356,4 тис.грн або 53,6% відповідних видатків минулого року. 

 

Розрахунок видатків на утримання установ та здійснення заходів у соціально-культурній сфері на 

2023 рік проведено, виходячи з потреби у першочергових видатках і застосований єдиний підхід при 

плануванні витрат, а саме: 

- видатки на оплату праці розраховано на основі даних про фактично працюючих працівників 

станом на 01.12.2022 року; 

    -  збережено умови  оплати праці працівників органів місцевого самоврядування на рівні 2022 

року; 

- враховано встановлення з 1 січня мінімальної заробітної плати у розмірі 6700 грн та розміру 

посадового окладу працівника І тарифного розряду Єдиної тарифної сітки 2893 грн.  

- при плануванні заробітної плати, крім основної заробітної плати,  враховано виплати та надбавки 

обов’язкового характеру, а також стимулюючі виплати (матеріальна допомога на оздоровлення, надбавка за 

престижність праці педагогів в розмірі від 10 до 30 відсотків від посадового окладу (ставки), надбавка 

бібліотечним працівникам за особливі умови праці,  доплати спеціалістам, що отримують заробітну плату на 

рівні мінімальної, а також доплату за складність та напруженість працівникам  централізованих бухгалтерій);  

- враховано зупинення у 2023 році дії Закону України «Про індексацію грошових доходів 

населення»; 

- обсяг видатків на оплату бюджетними установами та організаціями комунальних послуг та 

енергоносіїв забезпечено на 100% і розраховано виходячи з очікуваного фактичного споживання їх у 

2022 році та тарифів які склалися на 1 грудня 2022року; 

 

У зв’язку з тим, що на період  воєнного стану в Україні стаття 55 Бюджетного Кодексу України 

(Захищені видатки) не застосовується, видатки з бюджету Краматорської міської територіальної 

громади здійснюються враховуючи їх черговість, встановлену постановою Кабінету Міністрів України 

від 09.06.2021 № 590 «Про затвердження Порядку виконання повноважень Державною казначейською 

службою в особливому режимі в умовах воєнного стану» (зі змінами).  
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В першу чергу забезпечено видатки на оплату  праці  та  нарахування на заробітну плату  

працюючих працівників – 268 392,6 тис.грн, що становить 37,8% від об’єму видатків загального фонду 

на 2023 рік та менше ніж у 2022 року на 680 763,8 тис.грн; видатки на оплату енергоносіїв та 

комунальних послуг заплановані у сумі 81 556,0 тис.грн, що на  58 878,1 тис.грн менше видатків 

минулого року; видатки на продукти харчування та медикаменти заплановані у сумі 2 136,6 тис.грн, що 

менше обсягу 2022 року на 52 530,3 тис.грн; видатки на соціальне забезпечення  та інші захищені 

напрямки видатків визначені у сумі 45 282,4 тис. грн. 

 

 Слід зазначити, що в межах видатків, передбачених на утримання галузей соціально-

культурної сфери, передбачено видатки на виконання міських галузевих програм, в першу чергу 

соціального спрямування. 

 Так, по галузі «Освіта» з метою підвищення інтелектуального потенціалу міста та заохочення 

учнів загальноосвітніх навчальних закладів передбачено разова премія обдарованим учням в обсязі 250 

тис.грн та випускникам, які отримали 200 балів у НМТ, у сумі 200,0 тис.грн; на проведення  

протипожежних заходів  передбачено 273,6 тис.грн. 

З охорони здоров'я крім видатків на оплату комунальних послуг та енергоносіїв враховано 

оплату праці працівників, які долучаються до роботи у військово-лікарської комісії міського ТЦК та на 

реалізацію місцевих програм у сфері охорони здоров’я. За даним напрямком виділено 33 544,2 тис.грн, 

в тому числі на забезпечення безкоштовними медикаментами, слуховими апаратами пільгової категорії 

громадян у сумі 2 780,6 тис.грн, безкоштовним лікувальним харчуванням дітей хворих на 

фенілкетонурію у сумі 2 090,0 тис.грн, виробами технічного реабілітації (памперси) у сумі 1152,3 

тис.грн. 

 

 Крім того, на заходи соціального захисту населення передбачено: на надання соціальних 

гарантій фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, особам з 

інвалідністю, дітям з інвалідністю, хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують 

сторонньої допомоги у сумі 2 091,87 тис.грн., одноразова матеріальна допомога особам постраждалим 

внаслідок надзвичайної ситуації воєного характеру під час воєного стану- 175,0 тис.грн., одноразова 

матеріальна допомога у разі загибелі (смерті) військовослужбовців, членів добровольчих формувань, 

цивільних осіб за період дії воєнного стану -  280,0 тис.грн., одноразова матеріальна допомога 

постраждалим від надзвичайних ситуацій, житлові будинки (квартири) яких пошкоджено або 

зруйновано внаслідок надзвичайної ситуації воєного характеру, спричиненої збройною агресією - 

2 000,0 тис.грн., матеріальна допомога онкохворим громадянам з числа ліквідаторів аварії на ЧАЄС у 

сумі - 73,7тис.грн.,виплата щомісячної муніципальної стипендії учням професійно-технічних 

навчальних закладів і студентам вищих навчальних закладів І-IV рівнів акредитації з числа дітей-сиріт 

та дітей, позбавлених батьківського піклування, а також осіб з їх числа – 166,5 тис. грн., щомісячна 

муніципальна стипендія особам, яким виповнилося 100 і більше років – 483,3 тис. грн., одноразова 

допомога на поховання деяких категорій осіб – 341,7 тис. грн., матеріальна допомога мешканцям міста 

– 560,9 тис. грн., відшкодування вартості проїзду громадянам, які постраждали внаслідок 

Чорнобильської катастрофи – 8,0 тис.грн. 

 На компенсацію за пільгове перевезення окремих категорій громадян авто-, залізничним та 

електротранспортом виділено 34 939,6 тис.грн.  

 

 У сфері культури та мистецтва року передбачено 312,5 тис.грн на проведення міських заходів і 

свят. 

По галузі «Фізична культура» заплановані витрати на виплату стипендій провідним спортсменам 

міста у сумі 518,55 тис.грн. 

 

  Також, кошти загального фонду міського бюджету будуть спрямовані на житлово-комунальне 

господарство, а саме: 

        - на виконання робіт по поточному ремонту та утриманню автодоріг міста, внутришноьквартальних 

доріг, споруджень на дорогах у сумі 25 000,0 тис.грн, утримання, ремонт та догляд за зеленими 

насадженнями у сумі 16 900,0 тис.грн, організація зовнішнього освітлення міста у сумі 8 600,0 тис.грн., 

утримання міських кладовищ та поховання одиноких громадян, померлих військослужбовців ЗСУ, 
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Національної гвардії, поліції та інших учасників ВФ, встановлення пам"ятників на похованнях 

померлих військослужбовців ЗСУ, Національної гвардії, поліції та інших учасників ВФ, 

транспортування померлих на судмедекспертизу у сумі 4447,2 тис.грн, утримання світлофорного 

господарства та придбання, встановлення, заміна та експлуатація технічних засобів регулювання 

дорожнього руху, дорожніх знаків у сумі 800,0 тис.грн; 

       - на відшкодування комунальним теплопостачаючим підприємствам різниці між розміром ціни 

(тарифу) на тепло, що затверджувалися або погоджувалися рішенням місцевого органу виконавчої 

влади та органу місцевого самоврядування, та розміром економічно обгрунтованих витрат на їх 

виробництво (надання) по теплопостачанню населення – 31 912,5 тис.грн; 

       - на надання фінансової підтримки комунальним підприємствам у зв’язку з недоотриманням 

власних коштів, а саме платежів від населення за енергоносії та комунальні послуги в період дії 

воєнного стану, запровадженого у зв’язку з агресією Російської Федерації проти України:  КВП 

«Краматорський водоканал» для забезпечення діяльності водопровідно-каналізаційного господарства на 

оплату води, електричної енергії та заробітної плати у сумі 27 500,0 тис.грн; КАТП 052810 на виплату 

заробітної плати та нарахувань на неї працівникам у сумі 1 500,0 тис.грн,  

         - фінансова підтримка КП «Краматорське трамвайно-тролейбусне управління» на покриття збитків 

по перевезенню пасажирів, на виплату винагороди за користування предметом лізингу і сплаті 

страхового платежу за договором страхування предмету лізингу (придбання тролейбусів з опцією 

автономного ходу) у сумі 20 382,3 тис.грн. 

   

         В умовах проведення бойових дій поблизу територіальної громади в бюджеті на 2023 рік 

передбачені видатки на усунення пошкоджень житлового фонду та інфраструктури міста, що 

виникають внаслідок воєнного вторгнення Російської Федерації у сумі 23 000,0 тис.грн та нарощування 

обсягів місцевого та об′єктових резервів матеріально-технічними засобами у сумі 3 700,0тис.грн згідно 

с Програмою попередження надзвичайних ситуацій техногенного і природного характеру та 

забезпечення пожежної безпеки на території м. Краматорська; 

 На реалізацію інших заходів Програми економічного та соціального розвитку територіальної 

громади передбачено 51 480,9 тис.грн. 

  Резервний фонд створений у обсязі 10 000,0 тис.грн. 

 Обслуговування місцевого боргу у 2023 році заплановано в об'ємі 7 737,1 тис.грн.  

       

2.Спеціальний фонд 
 

 Об’єм видатків спецільного фонду бюджету Краматорської міської територіальної громади на 

2023 рік складає 28 154,4 тис.грн, з яких 23 507,7 тис.грн – це кошти, передані з загального фонду до 

спеціального (бюджет розвитку). 

 

 В рамках проекту Програми економічного та соціального розвитку територіальної громади на 

2023 рік, інших місцевих та регіональних програм, кошти бюджету розвитку направлені на:   

 - співфінансування з місцевого бюджету (30%) субвенції з державного бюджету  на здійснення 

заходів щодо підтримки територій, що зазнали негативного впливу внаслідок збройного конфлікту на 

сході України : Капітальний ремонт частини гуртожитку, розташованої за адресою м. Краматорськ, в. 

Академічна, 96, для проживання внутрішньо переміщених осіб у сумі 5 967,7 тис.грн.; 

 -  придбання тролейбусів з опцією автономного ходу, придбаних у лізинг у сумі 6 264,2 

тис.грн, 

 -  придбання генераторів, перетворювачів частоти векторних, пристроїв плавного пуску та 

іншого обладнання для  для теплопостачаючих підприємств у сумі 12 609,1 тис.грн. 

 

Надходження коштів до фонду охорони навколишнього природного середовища заплановано у 

сумі 281,0 тис.грн., та направляються на виконання Програми природоохоронних заходів на 2023 рік 

(проект) за напрямками видатків: придбання контейнерів, виконання заходів з озеленення міста та 

функціонування державної системи моніторингу навколишнього природного середовища. 
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 Власні надходження бюджетних установ становлять  3 032,2 тис.грн. та складаються з плати за 

послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх функціональними повноваженнями, та 

направляються на утримання цих закладів відповідно до вимог Бюджетного Кодексу України. 

  

ІІІ. Міжбюджетні трансферти (ТПКВКМБ 9000) 

 
Міжбюджетні трансферти з бюджету Краматорської міської територіальної громади визначені у 

сумі 65 068,2 тис.грн., з яких реверсна дотація державному бюджету  складає 31 826,2 тис.грн, 

субвенція обласному бюджету у сумі 11 212,5 тис.грн. для  підтримки  підприємств  теплопостачання,  

що  входять  до  складу  обласного  комунального  підприємства  «Донецьктеплокомуненерго»  та  

надають  відповідні  послуги, субвенція державному бюджету для реалізації програм соціально-

економічного розвитку територіальної громади, направлених на  підтримку підрозділів Збройних Сил 

України в організації соціально-реабілітаційного супроводу по службі, у сумі 22 029,5 тис.грн. 

  

   IV. ФІНАНСУВАННЯ 

 

Загальний обсяг фінансування бюджету Краматорської міської територіальної громади на 2023 

рік визначено у сумі 21 818,2 тис.грн., що відповідає обсягу щорічного повернення кредиту згідно 

кредитної угоди на отримання внутрішнього місцевого запозичення до бюджету Краматорської 

міської територіальної громади шляхом отримання кредиту (позики) від АТ «Укрексімбанк» для 

фінансування видатків бюджету розвитку, спрямованих на створення, приріст, оновлення об’єктів 

довгострокового користування та об’єктів, спрямованих на задоволення інтересів мешканців міста. 

Обсяг  місцевого  боргу  на  кінець 2023 року  становить 56 363,6 тис.грн. 

 

 

 

 

Начальник фінансового управління                            Олена САЄНКО 

 

 

 


