
Про затвердження субвенцій 
з місцевого бюджету

Керуючись Бюджетним кодексом України, Законом України «Про 
місцеве самоврядування в Україні», відповідно до розпоряджень Запорізької 
обласної державної адміністрації від 10.06.2021 №382 «Про затвердження 
обсягу субвенції з державного бюджету на 2021 рік», №383 «Про затвердження 
розподілу обсягу субвенції на виплату грошової компенсації за належні для 
отримання жилі приміщення для деяких категорій осіб, які брали участь в 
Революції Гідності, а також членів їх сімей на 2021 рік», №384 «Про 
затвердження розподілу обсягу субвенції на виплату грошової компенсації за 
належні для отримання жилі приміщення для деяких категорій осіб, які брали 
участь у бойових діях на території інших держав, а також членів їх сімей на 
2021 рік» і рішення обласної ради від 24.06.2021 №6 «Про внесення змін і 
доповнень до рішення обласної ради від 29.12.2020 №24 "Про обласний бюджет 
на 2021 рік" (зі змінами та доповненнями)» та пункту 3 рішення Запорізької 
міської ради від 28.12.2020 №49 «Про бюджет Запорізької міської 
територіальної громади на 2021 рік» (зі змінами), виконавчий комітет 
Запорізької міської ради 
ВИРІШИВ:

1. Затвердити зміни до доходів (згідно додатку 1) та видатків (згідно 
додатку 2) бюджету Запорізької міської територіальної громади, а саме:

Передбачити надходження та витрати за рахунок субвенцій з місцевого 
бюджету:

- на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої 
освіти "Нова українська школа" за рахунок відповідної субвенції з державного 
бюджету в сумі 15 083 498 грн;

- на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих 
територій за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету в сумі 
5 000 000 грн;

- на здійснення підтримки окремих закладів та заходів у системі охорони 
здоров’я за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету в сумі 
8 399 000 грн;
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- на виплату грошової компенсації за належні для отримання жилі 
приміщення для сімей учасників бойових дій на території інших держав, 
визначених у абзаці першому пункту 1 статті 10 Закону України "Про статус 
ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту", для осіб з інвалідністю I-II 
групи з числа учасників бойових дій на території інших держав, інвалідність 
яких настала внаслідок поранення, контузії, каліцтва або захворювання, 
пов'язаних з перебуванням у цих державах, визначених пунктом 7 частини 
другої статті 7 Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх 
соціального захисту", та які потребують поліпшення житлових умов за рахунок 
відповідної субвенції з державного бюджету в сумі 1 131 629 грн;

- на виплату грошової компенсації за належні для отримання жилі 
приміщення для сімей осіб, визначених у абзаці чотирнадцятому пункту 1 
статті 10 Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального 
захисту", для осіб з інвалідністю І-ІІ групи, які стали особами з інвалідністю 
внаслідок поранень, каліцтва, контузії чи інших ушкоджень здоров'я, 
одержаних під час участі у Революції Гідності, визначених пунктом 10 частини 
другої статті 7 Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх 
соціального захисту", та які потребують поліпшення житлових умов за рахунок 
відповідної субвенції з державного бюджету в сумі 2 014 342 грн.

2. Департаменту фінансової та бюджетної політики міської ради з 
урахуванням змін, передбачених у пункті 1 , внести зміни до розпису бюджету 
Запорізької міської територіальної громади на 2021 рік.

3. Контроль за виконанням рішення залишаю за собою.

Заступник міського голови з питань 
діяльності виконавчих органів ради А.В.П’ятницький

https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/3551-12%23n149
https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/3551-12%23n92
https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/3551-12%23n149
https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/3551-12%23n97


Пояснювальна записка 
до проєкту рішення виконавчого комітету міської ради «Про затвердження

субвенцій з місцевого бюджету»

Відповідно до розпоряджень Запорізької обласної державної адміністрації 
від 10.06.2021 №382 «Про затвердження обсягу субвенції з державного бюджету 
на 2021 рік», №383 «Про затвердження розподілу обсягу субвенції на виплату 
грошової компенсації за належні для отримання жилі приміщення для деяких 
категорій осіб, які брали участь в Революції Гідності, а також членів їх сімей на 
2021 рік», №384 «Про затвердження розподілу обсягу субвенції на виплату 
грошової компенсації за належні для отримання жилі приміщення для деяких 
категорій осіб, які брали участь у бойових діях на території інших держав, а також 
членів їх сімей на 2021 рік» та рішення обласної ради від 26.06.2021 №6 «Про 
внесення змін і доповнень до рішення обласної ради від 29.12.2020 №24 "Про 
обласний бюджет на 2021 рік" (зі змінами та доповненнями)» бюджету 
Запорізької міської територіальної громади виділені субвенції, а саме:

- субвенція на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної 
середньої освіти "Нова українська школа" за рахунок відповідної 
субвенції з державного бюджету в сумі 15 083,5 тис.грн.;

- субвенція з місцевого бюджету на здійснення заходів щодо соціально- 
економічного розвитку окремих територій за рахунок відповідної 
субвенції з державного бюджету в сумі 5 000,0 тис.грн., яку 
передбачається спрямувати на реконструкцію елементів благоустрою 
комплексу спортивних майданчиків НВОК №110;

- субвенція з місцевого бюджету на здійснення підтримки окремих 
закладів та заходів у системі охорони здоров’я за рахунок відповідної 
субвенції з державного бюджету в сумі 8 399,0 тис.грн (цільові видатки 
на лікування хворих на цукровий та нецукровий діабет);

- субвенція з місцевого бюджету на виплату грошової компенсації за 
належні для отримання жилі приміщення для сімей учасників бойових 
дій на території інших держав, визначених у абзаці першому пункту 1 
статті 10 Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх 
соціального захисту", для осіб з інвалідністю I - II групи з числа 
учасників бойових дій на території інших держав, інвалідність яких 
настала внаслідок поранення, контузії, каліцтва або захворювання, 
пов'язаних з перебуванням у цих державах, визначених пунктом 7 
частини другої статті 7 Закону України "Про статус ветеранів війни, 
гарантії їх соціального захисту", та які потребують поліпшення 
житлових умов за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету 
у сумі 1 131,6 тис.грн. (грошова компенсації на придбання житла для 
інваліда II групи внаслідок війни) та субвенція з місцевого бюджету на 
виплату грошової компенсації за належні для отримання жилі 
приміщення для сімей осіб, визначених у абзаці чотирнадцятому пункту 
1 статті 10 Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх 
соціального захисту", для осіб з інвалідністю I - II групи, які стали 
особами з інвалідністю внаслідок поранень, каліцтва, контузії чи інших 
ушкоджень здоров'я, одержаних під час участі у Революції Гідності,
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визначених пунктом 10 частини другої статті 7 Закону України "Про 
статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту", та які 
потребують поліпшення житлових умов за рахунок відповідної субвенції 
з державного бюджету у обсязі 2 014,3 тис.грн., зазначені кошти будуть 
спрямовані на виплату грошової компенсації на придбання житла для 
сім’ї загиблого учасника Революції Гідності.

Таким чином, дохідна та видаткова частина бюджету Запорізької міської 
територіальної громади збільшуються на 31 628,5 тис.грн.

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



Додаток 1
до рішення виконавчого 
комітету міської ради 

№

Зміни до доходів бюджету міської територіальної громади на 2021 рік за 
рахунок субвенції з державного бюджету

08562000000
(код бюджету)

___________________________________________________________________________________________________________ (грн.)

Код
Найменування згідно з Класифікацією доходів 

бюджету
Усього Загальний фонд

Спеціальний фонд

усього
у тому числі 

бюджет
1 2 3 4 5 6

40000000 Офіційні трансферти 31 628 469 31 628 469 х х

41050000 С у б в е н ц і ї  з  м іс ц е в и х  б ю д ж е т ів 31 628 469 31 628 469 х х

41050500

Субвенція з місцевого бюджету на виплату грошової 
компенсації за належні для отримання жилі приміщення 
для сімей учасників бойових дій на території інших 
держав, визначених у абзаці першому пункту 1 статті 10 
Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх 
соціального захисту", для осіб з інвалідністю I - II групи з 
числа учасників бойових дій на території інших держав, 
інвалідність яких настала внаслідок поранення, контузії, 
каліцтва або захворювання, пов'язаних з перебуванням у 
цих державах, визначених пунктом 7 частини другої статті 
7 Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх

1 131 629 1 131 629 х х

41051400

Субвенція з міодсвого бюджету на забезпечення якіс ної, 
сучасної та доступної загальної середньої освіти "Нова 
українська школа" за рахунок відповідної субвенціїз 
державного бюджету

15 083 498 15 083 498 х х

41052300

Субвенція з місцевого бюджету на здійснення заходів 
щодо соціально-економічного розвитку окремих територій 
за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету 5 000 000 5 000 000 х х

41054200

Субвенція з місцевого бюджету на виплату грошової 
компенсації за належні для отримання жилі приміщення 
для сімей осіб, визначених у абзаці чотирнадцятому 
пункту 1 статті 10 Закону України "Про статус ветеранів 
війни, гарантії їх соціального захисту", для осіб з 
інвалідністю I - II групи, які стали особами з інвалідністю 
внаслідок поранень, каліцтва, контузії чи інших 
ушкоджень здоров'я, одержаних під час участі у Революції 
Гідності, визначених пунктом 10 частини другої статті 7 
Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх 
соціального захисту", та які потребують поліпшення 
житлових умов за рахунок відповідної субвенції з 
державного бюджету

2 014 342 2 014 342 х х

41055000
Субвенція з місцевого бюджету на здійснення підтримки 
окремих закладів та заходів у системі охорони здоров’я за 
рахунок відповідної субвенції з державного бюджету

8 399 000 8 399 000 х х

х Разом доходів 31 628 469 31 628 469 х х

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

Керуючий справами виконавчого 
комітету міської ради Р.А.Омельянович



Додаток 2 
до рішення виконавчого комітету 
міської ради
___________ № ______

Зміни до розподілу 
видатків бюджету міської територіальної громади на 2021 рік за рахунок субвенцій з місцевого бюджету

08562000000 
код бюджету

Код Програмної 
класифікації 
видатків та 

кредитування 
місцевого 
бюджету

Код Типової 
програмної 

класифікації 
видатків та 

кредитування 
місцевого бюджету

Код Функціональної

кредитування
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 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

0600000 Департамент освіти і науки Запорізької міської ради 15 083 498 15 083 498 170 631 5 000 000 5 000 000 5 000 000 20 083 498
0610000 Департамент освіти і науки Запорізької міської ради 15 083 498 15 083 498 170 631 5 000 000 5 000 000 5 000 000 20 083 498

1000 Освіта 15 083 498 15 083 498 170 631 15 083 498

1180
Виконання заходів, спрямованих на  забезпечення якісної, сучасної та  доступної 
загальної середньої освіти «Н ова українська школа» 15 083 498 15 083 498 170 631 15 083 498

0611182 1182 0990

Виконання заходів, спрямованих на забезпечення якісної, сучасної та доступної 
загальної середньої освіт и «Нова українська школа» за рахунок субвенції з державного 
бюджету місцевим бюдж етам 15 083 498 15 083 498 170 631 15 083 498

7000 Економічна діяльність 5 000 000 5 000 000 5 000 000 5 000 000

7300 Будівництв о т а  р егіональний розвиток 5 000 000 5 000 000 5 000 000 5 000 000

7320 Будівництво об'єктів соціально-культурного призначення 5 000 000 5 000 000 5 000 000 5 000 000
0617321 7321 0443 Будівництво освіт ніх установ та закладів 5 000 000 5 000 000 5 000 000 5 000 000
0700000 Департамент охорони здоров'я Запорізької міської ради 8 399 000 8 399 000 8 399 000

2000 Охорона здоров'я
2140 Програми і централізовані заходи у  галузі охорони здоров'я 8 399 000 8 399 000 8 399 000

0712144 2144 0763 Централізовані заходи з лікування хворих на цукровий та нецукоовий діабет 8 399 000 8 399 000 8 399 000

0800000 У правління соціального захисту населення Запорізької міської ради 3 145 971 3 145 971 3 145 971 3 145 971

3000 Соціальний захист та  соціальне забезпечення

3220
Грошова компенсація за належні для отримання жилі приміщення для окремих категорій 
населення відповідно до законодавства 3 145 971 3 145 971 3 145 971 3 145 971

0813223 3223 1060

Грошова компенсація за належні для отримання жилі приміщення для сімей учасників 
бойових дій  на території інш их держав, визначених у  абзаці першому пункту 1 статті 
10 Закону України "Про статус ветеранів війни, гарант ії їх  соціального захисту", для 
осіб з інвалідністю І  - I I  групи з числа учасників бойових дій на території інших 
держав, інвалідність яких настала внаслідок поранення, контузії, каліцтва або 
захворювання, пов'язаних з перебуванням у  цих державах, визначених пунктом 7 
частини другої статті 7 Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх 
соціального захисту", т а як і потребують поліпшення житлових умов 1 131 629 1 131 629 1 131 629 1 131 629

0813224 3224 1060

Грошова компенсація за належні для отримання ж илі приміщення для сімей осіб, 
визначених у  абзаці чотирнадцятому пункту 1 статті 10 Закону України "Про статус 
ветеранів війни, гарант ії їх  соціального захисту ", для осіб з інвалідністю І  - I I  групи, 
як і стали особами з інвалідністю в наслдок поранень, каліцтва, конт узії чи інших  
ушкоджень здоров'я, одержавших під час участ і у  Революції Гідності, визначених 
пунктом 10 частини другої статті 7 Закону України "Про статус ветеранів війни, 
гарант ії їх  соціального захисту", т а як і потребують поліпшення ж итлових умов 2 014 342 2 014 342 2 014 342 2 014 342

Всього видатків 23 482 498 23 482 498 170 631 8 145 971 8 145 971 8 145 971 31 628 469

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

Керуючий справами виконавчого комітету міської ради
Р.А.Омельянович




