
 

УКРАЇНА 
ЛИМАНСЬКА МІСЬКА РАДА ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ 
МІСЬКОГО ГОЛОВИ 

_22.07.2021_                                                                                                 № 263 
  м. Лиман 
 

 Про врахування у складі бюдже-

ту Лиманської міської  територі-

альної громади коштів субвенції 

з місцевого бюджету 

 
  

  

Згідно розпорядження голови облдержадміністрації, керівника обласної 

військово-цивільної адміністрації від 18.12.2020 № 1400/5-20  «Про обласний бюджет 

на 2021 рік» (із змінами), керуючись п.10 рішення міської ради від  24.12.2021 № 

7/73-4518 «Про бюджет Лиманської міської територіальної громади на 2021 рік», 

ст.42 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» 

 

         1. Врахувати у складі доходної частини бюджету Лиманської міської 

територіальної громади  по коду 41050600 «Субвенція з місцевого бюджету на 

виплату грошової компенсації за належні для отримання жилі приміщення для 

внутрішньо переміщених осіб, які захищали незалежність, суверенітет та 

територіальну цілісність України і брали безпосередню участь в антитерористичній 

операції, забезпеченні її проведення, перебуваючи безпосередньо в районах 

антитерористичної операції у період її проведення, у здійсненні заходів із 

забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії 

Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях, забезпеченні їх здійснення, 

перебуваючи безпосереденьо в районах та у період здійснення зазначених заходів, та 

визнані особами з інвалідністю внаслідок війни III групи відповідно до пунктів 11 - 

14 частини другої статті 7 або учасниками бойових дій відповідно до пунктів 19 - 

20 частини першої статті 6 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 3369,37995  тис. грн. та, 

відповідно, збільшити  видаткову частину спеціального фонду бюджету Лиманської 

міської територіальної громади  по КПКВКМБ 0813222 «Грошова компенсація за 

належні для отримання жилі приміщення для внутрішньо переміщених осіб, які 

захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України і брали 

безпосередню участь в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення, 

перебуваючи безпосередньо в районах антитерористичної операції у період її 

проведення, у здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, 

відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській 

областях, забезпеченні їх здійснення, перебуваючи безпосереденьо в районах та у 

період здійснення зазначених заходів, та визнані особами з інвалідністю внаслідок 

війни III групи відповідно до пунктів 11 - 14 частини другої статті 7 або учасниками 



 

бойових дій відповідно до пунктів 19 - 20 частини першої статті 6 Закону України 

"Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту", та які потребують 

поліпшення житлових умов за рахунок відповідної субвенції з державного 

бюджету»).  

  (Головний розпорядник – управління соціального захисту населення Лиманської 

міської ради).  

 

- збільшити фінансування спеціального фонду бюджету Лиманської міської 

територіальної громади по кодах:  

-208400 «Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету 

розвитку (спеціального фонду)» –  3369,37995  тис. грн.; 

-602400 «Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету 

розвитку (спеціального фонду)» – 3369,37995   тис. грн.; 

- зменшити фінансування загального фонду бюджету Лиманської міської 

територіальної громади бюджету по кодах:  

- 208400 «Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету 

розвитку (спеціального фонду)» – 3369,37995  тис. грн.; 

- 602400 «Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету 

розвитку (спеціального фонду)» – 3369,37995  тис. грн.. 
 

 

2. Внести дане розпорядження для затвердження на черговій сесії міської ради. 

 

    3. Контроль за виконанням даного розпорядження залишаю за собою.   

 

Міський голова                                                                                        О.В.Журавльов    


