
Про збільшення обсягу субвенції 
з місцевого бюджету

Керуючись Бюджетним кодексом України, Законом України «Про 
місцеве самоврядування в Україні», відповідно до розпорядження голови 
Запорізької обласної державної адміністрації від 12.11.2020 №504 «Про 
збільшення обсягу субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на 
забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти «Нова 
українська школа» на 2020 рік» та пункту 3 рішення Запорізької міської ради 
від 18.12.2019 №49 «Про бюджет міста на 2020 рік» (зі змінами), виконавчий 
комітет Запорізької міської ради 
ВИРІШИВ:

1. Збільшити обсяг субвенції з місцевого бюджету на забезпечення 
якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти "Нова українська 
школа" за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету на суму 
8 762,929 тис.грн.

2. Департаменту фінансової та бюджетної політики міської ради з 
урахуванням змін, передбачених у пункті 1, внести зміни до розпису бюджету 
міста на 2020 рік згідно з розподілом (додається).

3. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника міського 
голови з питань діяльності виконавчих органів ради Малиш В.І.

Міський голова В.В. Буряк



Додаток
до рішення виконавчого
_____________ № _______

Зміни до розподілу

видатків бюджету міста на 2020 рік за рахунок субвенції з місцевого бюджету на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти
"Нова українська школа” за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету

08201100000
код бюджету
_________ _________ __________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ _________ грн.

Код Програмної 
класифікації 
видатків та 

кредитування 
місцевого 
бюджету

Код Типової 
програмної 
класифікації 
видатків та 

кредитування 
місцевого 
бюдаету

Код 
функціонал 

ьної 
класифікац 
ії видатків 

та
кредитуван

бюджету

Найменування головного розпорядника коштів 
місцевого бюджету/відповідального виконавця, 

найменування бюджетної програми згідно з 
Типовою програмною класифікацією видатків та 

кредитування місцевого бюджету

Загальний фонд Спеціальний фонд

РАЗОМ
Усього

видатки
споживання

з них

видатки
розвит ку

Усього
у  тому числі 

бюджет 
розвитку

видатки
споживання

з них

видатки
розвит куоплата праці

комунальні 
послуги та 
енергоносії

оплата праці
комунальні 
послуги та 
енергоносії

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

0600000 06
Д епартам ент о св іти  і науки  З а п о р із ьк о ї м іс ь ко ї 
ради 8 762 929 8 762 929 8 762 929

0610000
Д епартам ент о св іти  і науки  З а п о р із ьк о ї м іс ь ко ї 
ради 8 762 929 8 762 929 8 762 929

0611000 1000 О св іта 8 762 929 8 762 929 8 762 929

0611020 1020 0921

Надання загальної середньої освіти 
загальноосвітніми навчальними закладами (в т. ч. 
школою-дитячим садком, інтернатом при школі), 
спеціалізованими школами, л іцеями, гімназіями, 
колегіумами 8 762 929 8 762 929 8 762 929

в т.ч. за рахунок субвенції з місцевого бюджету на 
забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної 
середньої освіти "Нова українська школа" за рахунок 
відповідної субвенції з державного бюджету 8 762 929 8 762 929 8 762 929
Всього видатків 8 762 929 8 762 929 8 762 929

Директор департаменту фінансової та
бюджетної політики міської ради О.А.Вагіс

Керуючий справами виконкому ради Р.А.Омельянович




