
 
 

УКРАЇНА  

ПОКРОВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

МІСЬКОГО ГОЛОВИ   

 

від _01.04.2020__№__186рг_ 
                м.Покровськ 
 

 

Про внесення змін  

до міського бюджету  

 
Згідно зі статтею 78 Бюджетного кодексу України від 08.07.2010 № 2456-VI (із змінами 

та доповненнями), на підставі розпорядження голови обласної державної адміністрації, 

керівника обласної військово-цивільної адміністрації від 05.12.2019 № 1354/5-19 «Про 

обласний бюджет на 2020 рік (зі змінами)», реєстрів про зміни розпису асигнувань загального 

фонду обласного бюджету на 2020 рік від 24.03.2020 № 46, від 25.03.2020 № 48 та від 

26.03.2020 № 56, відповідно до пункту 15 рішення Покровської міської ради від 20.12.2019 № 

7/72-1 «Про бюджет міста Покровськ на 2020 рік» (із змінами та доповненями), керуючись 

статтями 42, 59 Закону України від 21.05.1997 № 280/97-ВР «Про місцеве самоврядування в 

Україні», - 
 

          1. Врахувати в складі міського бюджету збільшення  бюджетних призначень в сумі 

50 000 000,00 грн, у тому числі: 

          за доходами  загального фонду  

          по ККД 41053900 «Інші субвенції з місцевого бюджету» в  сумі 50 000 000,00 грн. 

          за видатками по Покровській міській раді Донецької області: 

          по коду ТПКВКМБ 0117322 «Будівництво медичних установ та закладів»,  КЕКВ 3210 

«Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)» в сумі  5 500 000,00 грн.;  

          по коду ТПКВКМБ 0117330 «Будівництво інших об’єктів комунальної власності»,  

КЕКВ 3122 «Капітальне будівництво (придбання) інших об`єктів» в сумі 21 500 000,00 грн.; 

           за видатками по Управлінню сім’ї, молоді та спорту Покровської міської ради 

Донецької області: 

          по коду ТПКВКМБ 1115041 «Утримання та фінансова підтримка спортивних споруд»,  

КЕКВ 3132 «Капітальний ремонт інших об`єктів» в сумі 3 000 000,00 грн.; 

          за видатками по Житлово-комунальному відділу Покровської міської ради Донецької 

області: 

          по коду ТПКВКМБ 1217370 «Реалізація інших заходів щодо соціально-економічного 

розвитку територій»,  КЕКВ 3210 «Капітальні трансферти підприємствам (установам, 

організаціям)» в сумі 10 000 000,00 грн.; 

          по коду ТПКВКМБ 1217461 «Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої 

інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету»,  КЕКВ 3132 «Капітальний ремонт 

інших об`єктів» в сумі 10 000 000,00 грн. 
 

2. Фінансовому управлінню Покровської міської ради (Порецька) внести зміни до 

розпису міського бюджету на 2020 рік, затвердити це розпорядження рішенням міської  ради  

при  внесенні змін та доповнень в рішення міської ради від 20.12.2019 № 7/72-1 «Про бюджет 

міста Покровськ на 2020 рік». 
 

3. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на секретаря міської ради 

Сущенко І.В.  

 

  
В.п. міського  голови                                                                                                      І. Сущенко 


