
 

 
 

УКРАЇНА 
 

ПОКРОВСЬКА МІСЬКА РАДА 
ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

РІШЕННЯ 
 

від _16.12.2016 №___328___ 
                               м.Покровськ 
 
 
Про схвалення проекту  
міського бюджету на 2017 рік  
 
           На виконання статей 75, 76 Бюджетного кодексу України, відповідно до  
рішення виконавчого комітету Покровської міської ради від 20.10.2016 № 268 «Про 
затвердження Плану заходів щодо організації роботи щодо формування проекту 
міського бюджету м. Покровськ на 2017 рік та прогнозу міського бюджету на 
наступні за плановим два бюджетні періоди», бюджетних запитів головних 
розпорядників бюджетних коштів на 2017 рік, показників міжбюджетних 
трансфертів, методики їх розрахнку, організаційно-методологічних вимог щодо 
складання проектів місцевих бюджетів та інших показників на 2017 рік, доведених 
Міністерством фінансів України, керуючись п. 1 «а» ст. 28, 52 Закону України «Про 
місцеве самоврядування в Україні», виконавчий комітет міської ради 
 
ВИРІШИВ: 
 

1. Схвалити проект міського бюджету міста Покровська на 2017 рік в сумі 
584 432 100 грн. (пояснювальна записка додається), в тому числі: 

1.1. По загальному фонду міського бюджету: 
- по доходам в сумі 574 701 800 грн. з урахуванням субвенцій з державного 

бюджету в сумі 248 358 800 грн., іншої субвенції з обласного бюджету в сумі  
43 000 грн. 

 - по видаткам в сумі 521 054 516  грн.  
1.2. По спеціальному фонду міського бюджету: 
- по доходам в сумі  9 730 300 грн., у тому числі бюджету розвитку 10 000 грн. 
- по видаткам в сумі  63 377 584 тис. грн. 
 
 2. Фінансовому управлінню Покровської міської ради Донецької області 

(Порецька) підготувати та подати на розгляд міській раді проект рішення «Про 
міський бюджет на 2017 рік». 

 
3. У разі зміни показників після прийняття Закону України «Про Державний 

бюджет України на 2017 рік» та/або  внесення інших змін до бюджетного 
законодавства фінансовому управлінню Покровської міської ради Донецької 
області (Порецька) внести відповідні зміни в проект міського бюджету на 2017 рік. 
  

4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на секретаря міської ради  
Сущенко І.В. 

 
 
Міський голова       Р.В. Требушкін 


