
 

 

   

                                                                                                                                                                                              
                                                            УКРАЇНА                                

ПОКРОВСЬКА МІСЬКА РАДА  

                                                  ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ                    

РІШЕННЯ 
 

від  20.12.2017   № 7/48-1            
           м.Покровськ 

 

Про внесення змін та доповнень 

до рішення міської ради 

від 22.12.2016 № 7/27-2 

«Про міський бюджет на 2017 рік» 

 

 Керуючись Бюджетним кодексом України, враховуючи положення Закону 

України «Про Державний бюджет України на 2017 рік»,  статтями  26, 59, 73 Закону 

України «Про місцеве самоврядування в Україні», міська рада 

 

ВИРІШИЛА: 

 

Внести наступні зміни та доповнення до рішення міської ради від 22.12.2016 

№ 7/27-2 «Про міський бюджет на 2017 рік» (зі змінами та доповненнями, які  внесені 

рішенням міської ради від 05.01.2017 № 7/28-2, 26.01.2017 № 7/29-2, 24.02.2017         

№ 7/30-1, 16.03.2017 № 7/31-1, 20.04.2017 № 7/33-1, 26.05.2017 № 7/34-1, 22.06.2017 

№ 7/35-1, 20.07.2017 № 7/36-1, 01.08.2017 № 7/37-1, 04.08.2017 № 7/38-1, 22.08.2017 

№ 7/39-2, 20.09.2017 № 7/40-1, 02.10.2017 № 7/41-1, 25.10.2017 № 7/42-1, 01.11.2017 

№ 7/43-1, 15.11.2017 № 7/45-1, 06.12.2017 № 7/46-1, 12.12.2017 № 7/47-3): 

 

              1.  Пункт 1 викласти в наступній редакції: 

              «1.  Визначити на 2017 рік: 

              1.1. Доходи міського бюджету у сумі 918 878 415,92 грн., в тому числі доходи 

загального фонду міського бюджету 838 122 370,92 грн., в тому числі за рахунок 

субвенцій з державного бюджету в сумі 409 709 991,92 грн. (з них з Покровського 

районного бюджету в сумі 5 719 000,00 грн., з Ясинуватського районного бюджету     

в сумі 5 531 100,00 грн. та з Добропільського районного бюджету в сумі            

250 000,00 грн), іншої субвенції з обласного бюджету в сумі 2 585 400,00 грн., іншої 

додаткової дотації з обласного бюджету в сумі 20 000 000,00 грн., субвенцій інших 

міст 916 070,00 грн., доходи спеціального фонду міського бюджету 80 756 045,00 грн., 

в тому числі за рахунок субвенції з державного бюджету в сумі 70 677 745,00 грн., 

бюджету розвитку 70 687 745,00 грн.  (додаток №1). 

              1.2. Видатки міського бюджету у сумі  969 573 061,54 грн., у тому числі 

видатки загального фонду в сумі 734 545 983,80 грн. та видатки спеціального фонду 

235 027 077,74 грн., з них бюджет розвитку 224 771  977,74  грн.». 

   

              

 



 

 

   2. Пункт 2 викласти в наступній редакції:  

              «2. Затвердити бюджетні призначення головним розпорядникам коштів 

міського бюджету на 2017 рік у розрізі  відповідальних виконавців  за бюджетними 

програмами, у тому числі по загальному фонду 734 545 983,80  грн. та спеціальному 

фонду  235 027 077,74 грн., з них  бюджет розвитку 224 771 977,74  грн. (додаток 3).». 

 

              3. В підпункті 4.2. пункту 4. цифри 211 101 746,69 замінити на цифри                      

222 263 042,92.                

 

               4.  Підпункт  4.5 пункту 4 викласти в наступній редакції: 

«4.5. Субвенції: 

з державного бюджету місцевим бюджетам: 

  - на відшкодування вартості лікарських засобів для лікування окремих 

захворювань в сумі 1 046 000,00 грн.; 

  - на реалізацію проектів в рамках Надзвичайної кредитної програми для 

відновлення України в сумі  72 813 294,00 грн.; 

  - на здійснення заходів щодо підтримки територій, що зазнали негативного 

впливу внаслідок збройного конфлікту на сході України в сумі 1 580 000,00 грн.; 

             - субвенцію з державного бюджету  місцевим бюджетам на здійснення заходів 

щодо соціально-економічного розвитку окремих територій в сумі 30 000 000,00 грн.   

             - субвенцію з державного бюджету місцевим бюджетам на        

будівництво/капітальний ремонт/реконструкцію малих групових будинків, будинків 

підтриманого проживання, будівництво/придбання житла для дитячих будинків 

сімейного типу, соціального житла для дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського 

піклування, осіб з їх числа, виготовлення проектно-кошторисної документації  в сумі 

900 000грн. 

з обласного бюджету на реалізацію «Програми економічного і соціального 

розвитку Донецької області на 2017 рік» в частині: 

- на забезпечення надання компенсації містам та районам області за надання 

пільг на оплату житлово-комунальних послуг інвалідам по зору 1 та 2 груп, а також 

дітям-інвалідам по зору в сумі 110 800,00 грн.; 

- на придбання житла для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського 

піклування, осіб з їх числа на умовах співфінансування з обласного та місцевих 

бюджетів в сумі 400 000,00 грн.; 

- на створення молодіжних центрів у містах, районах, об’єднаних 

територіальних громадах Донецької області в сумі 1 350 000,00 грн.; 

- на організацію заходів, направлених на часткове відшкодування вартості 

путівок дитячим закладам оздоровлення та відпочинку Донецької області за послуги з 

оздоровлення дітей, які виховуються в  сім’ях  з дітьми в сумі  724 600,00 грн.;  

             з Покровського районного бюджету на проведення капітального ремонту 

системи водопостачання адміністративної будівлі за адресою: Донецька обл., 

м.Покровськ, площа Шибанкова,11 (з облаштуванням свердловини) в сумі          

47 070,00 грн. 

 Інші додаткові дотації: 

            з обласного бюджету на соціально-економічний розвиток територій в сумі 

20 000 000,00 грн.» 

 

              5. Пункт 5 доповнити підпунктами 5.4, 5.5 та 5.6   наступній редакції: 

 



 

 

«5.4. Невикористані кошти, які передавались у 2017 році з бюджету                 

м. Покровськ у вигляді: 

1) субвенції з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм 

соціально-економічного та культурного розвитку регіонів; 

2) субвенції з місцевого бюджету іншим місцевим бюджетам (обласному 

бюджету) на реалізацію наступних заходів: 

    - виготовлення посвідчень батьків багатодітної сім’ї та дитини з багатодітної 

родини; 

    - надання фінансової підтримки суб’єктам малого та середнього 

підприємництва на реалізацію проектів; 

    - реалізація розпорядження голови облдержадміністрації, керівника обласної 

військово-цивільної адміністрації від 04 липня 2016 року №548 (зі змінами). 

  зберігаються на відповідних рахунках загального та спеціального фондів 

відповідних бюджетів для здійснення відповідних витрат у 2018 році з урахуванням  

їх  цільового призначення.  

5.5. Залишки коштів за субвенцією з державного бюджету місцевим 

бюджетам на здійснення заходів щодо  соціально-економічного розвитку  окремих 

територій  зберігаються на  рахунках загального та спеціального фондів міського 

бюджету для здійснення відповідних витрат  у 2018 році з урахуванням  їх  цільового 

призначення. 

5.6. Залишки коштів за субвенцією з обласного бюджету місцевим бюджетам 

на створення молодіжних центрів у містах, районах, об’єднаних територіальних 

громадах Донецької області зберігаються на  рахунках загального та спеціального 

фондів міського бюджету для здійснення відповідних витрат  у 2018 році з 

урахуванням  їх  цільового призначення.» 

 

               6. Пункт 6 викласти в наступній редакції:  

              «6. Визначити (додаток 2): 

              6.1. Профіцит загального фонду міського бюджету у сумі  153 157 973,74 грн., 

напрямком використання якого визначити передачу коштів із загального фонду 

бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду) за рахунок: 

               - субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів 

щодо соціально-економічного розвитку окремих територій в сумі 20 000 000,00 грн.;        

               - освітньої субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам –                 

2 786 826,74 грн.; 

    - субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів 

щодо підтримки територій, що зазнали негативного впливу внаслідок збройного 

конфлікту на сході України в сумі 1 580 000,00 грн.; 

    -  субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на реалізацію 

проектів в рамках Надзвичайної кредитної програми для відновлення України в сумі        

12 135 549,00 грн.; 

               - субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на 

будівництво/капітальний ремонт/реконструкцію малих групових будинків, будинків 

підтриманого проживання, будівництво/придбання житла для дитячих будинків 

сімейного типу, соціального житла для дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського 

піклування, осіб з їх числа, виготовлення проектно-кошторисної документації  в сумі 

900 000.00 грн.; 

              - субвенції з обласного бюджету  -  1 750 000,00 грн.; 

              - іншої субвенції районного бюджету - 47 070,00 грн.; 

              - коштів загального фонду – 89 223 932,00 грн.; 



 

 

              - вільного залишку коштів загального фонду станом на 01.01.2017 року - 

24 734 596,00 грн. 

              6.2. Дефіцит загального фонду бюджету в сумі 49 581 586,62 грн., джерелом 

покриття якого є вільний залишок коштів міського бюджету станом на 01.01.2017 р.,  

в тому числі залишки коштів: 

              - освітньої субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам –                 

2 818 026,74 грн.; 

              - медичної субвенції – 5 091 594,88 грн.. 

              6.3. Дефіцит спеціального фонду міського бюджету у сумі          

154 271 032,74 грн., джерелом покриття якого визначити надходження коштів із 

загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду) за рахунок: 

              - субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів 

щодо соціально-економічного розвитку окремих територій в сумі 20 000 000,00 грн.; 

              - освітньої субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам –                 

2 786 826,74 грн.; 

   - субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів 

щодо підтримки територій, що зазнали негативного впливу внаслідок збройного 

конфлікту на сході України в сумі 1 580 000,00 грн.; 

   -  субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на реалізацію 

проектів в рамках Надзвичайної кредитної програми для відновлення України в сумі        

12 135 549,00 грн.;   

              - субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на 

будівництво/капітальний ремонт/реконструкцію малих групових будинків, будинків 

підтриманого проживання, будівництво/придбання житла для дитячих будинків 

сімейного типу, соціального житла для дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського 

піклування, осіб з їх числа, виготовлення проектно-кошторисної документації  в сумі 

900 000.00 грн.;        

             - субвенції з обласного бюджету  -  1 750 000,00 грн.; 

             - іншої субвенції районного бюджету - 47 070,00 грн.; 

             - коштів загального фонду – 89 223 932,00 грн.; 

             - вільного залишку коштів загального фонду станом на 01.01.2017 року - 

24 734 596,00 грн.; 

             - залишку коштів бюджету розвитку (спеціального фонду) станом на 

01.01.2017 року – 898 539,00 грн.; 

             - залишку коштів фонду охорони навколишнього природного середовища 

(екологічного фонду) – 186 800,00 грн.;  

             - залишку субвенції з обласного бюджету на придбання штучного покриття 

для сучасного спортивного майданчика та його монтаж - 27 720,00 грн.» 

                       

              7. Затвердити розпорядження міського голови від  14.12.2017 № 476рг та 

15.12.2017 № 478рг «Про внесення змін до міського бюджету». 

 

               8.  Додатки  1, 2, 3, 4, 5, 6 викласти в новій редакції. 

 

 

 

 

Міський голова                                                                                          Р.В.Требушкін 



Додаток № 1

до рішення Покровської міської ради

від 20.12.2017   № 7/48-1

грн.

Всього
в т.ч. бюджет 

розвитку

1 2 3 4 5

10000000 Податкові надходження 392 050 239,00 391 990 239,00 60 000,00

11000000 Податки на доходи, податки на прибуток, податки на збільшення ринкової вартості 323 713 478,00 323 713 478,00

11010000 Податок та збір на доходи фізичних осіб 323 633 478,00 323 633 478,00

11010100
Податок на  доходи  фізичних осіб, що сплачується податковими агентами, із доходів 

платника податку у вигляді заробітної плати 
312 593 778,00 312 593 778,000

11010200

 Податок на доходи фізичних осіб з грошового забезпечення, грошових винагород та 

інших виплат, одержаних військовослужбовцями та особами рядового і начальницького 

складу, що сплачується податковими агентами

5 500 000,00 5 500 000,00

11010400
Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується податковими агентами, із доходів 

платника податку інших ніж заробітна плата
2 899 800,00 2 899 800,00

11010500
Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується фізичними особами за результатами 

річного декларування
2 399 900,00 2 399 900,00

11010900

Податок на доходи фізичних осіб від оподаткування пенсійних виплат або щомісячного 

довічного грошового утримання, що сплачується (перераховується) згідно з Податковим 

кодексом України

240 000,00 240 000,00

11020000 Податок на прибуток підприємств 80 000,00 80 000,00

11020200 Податок на прибуток підприємств та фінансових установ комунальної власності 80 000,00 80 000,00

14000000 Внутрішні податки на товари та послуги 21 425 000,00 21 425 000,00

14020000 Акцизний податок з вироблених в Україні підакцизних товарів (продукції) 2 200 000,00 2 200 000,00

14021900 Пальне 2 200 000,00 2 200 000,00

14030000
Акцизний податок з ввезених на митну територію України підакцизних товарів 

(продукції)
9 263 600,00 9 263 600,00

14031900 Пальне 9 263 600,00 9 263 600,00

14040000
Акцизний податок з реалізації суб'єктами господарювання роздрібної торгівлі 

підакцизних товарів
9 961 400,00 9 961 400,00

18000000 Місцеві податки 46 851 761,00 46 851 761,00

18010000 Податок на майно 19 868 521,00 19 868 521,00

18010100

Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений юридичними 

особами, які є власниками об'єктів житлової нерухомості
135 000,00 135 000,00

18010200

Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений фізичними 

особами, які є власниками об'єктів житлової нерухомості
40 000,00 40 000,00

18010300

Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений фізичними 

особами, які є власниками об'єктів нежитлової нерухомості
135 000,00 135 000,00

18010400

Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений юридичними 

особами, які є власниками об'єктів нежитлової нерухомості
858 521,00 858 521,00

18010500 Земельний податок з юридичних осіб 8 710 000,00 8 710 000,00

18010600 Орендна плата з юридичних осіб 6 250 000,00 6 250 000,00

18010700 Земельний податок з фізичних осіб 290 000,00 290 000,00

18010900 Орендна плата з фізичних осіб 3 300 000,00 3 300 000,00

18011000 Транспортний податок з фізичних осіб 150 000,00 150 000,00

18050000 Єдиний податок 26 983 240,00 26 983 240,00

18050300 Єдиний податок з юридичних осіб 4 085 000,00 4 085 000,00

18050400 Єдиний податок з фізичних осіб 22 898 240,00 22 898 240,00

19000000 Інші податки та збори 60 000,00 60 000,00

19010000 Екологічний податок 60 000,00 60 000,00

19010100
Надходження від викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними 

джерелами забруднення
58 000,00 58 000,00

19010300
Надходження від розміщення відходів у спеціально відведених для цього місцях чи на 

об'єктах, крім розміщення окремих видів відходів як вторинної сировини
2 000,00 2 000,00

20000000 Неподаткові надходження 22 938 970,00 12 920 670,00 10 018 300,00 10 000,00

21000000 Доходи від власності та підприємницької діяльності 7 360 670,00 7 360 670,00

21010000

Частина чистого прибутку (доходу) державних або комунальних унітарних підприємств 

та їх об'єднань, що вилучається до відповідного бюджету, та дивіденти (дохід), 

нараховані на акції (частки, паї) господарських товариств, у статутних капіталах яких є 

державна або комунальна власність

10 000,00 10 000,00

21010300
Частина чистого прибутку (доходу) комунальних унітарних підприємств та їх об'єднань, 

що вилучається до відповідного місцевого бюджету
10 000,00 10 000,00

21050000 Плата за розміщення тимчасово вільних коштів місцевих бюджетів 7 350 670,00 7 350 670,00

22000000 Адміністративні збори та платежі, доходи від некомерційної   господарської діяльності 5 360 000,00 5 360 000,00

22010000 Плата за надання адміністративних послуг 3 710 000,00 3 710 000,00

22010300
Адміністративний збір за проведення державної реєстрації юридичних осіб, фізичних 

осіб - підприємців та громадських формувань
130 000,00 130 000,00

22012500 Плата за надання інших адміністративних послуг 3 460 000,00 3 460 000,00

22012600
Адміністративний збір за  державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх 

обтяжень
120 000,00 120 000,00

22080000
Надходження від орендної плати за користування цілісним майновим комплексом та 

іншим державним майном
1 550 000,00 1 550 000,00

22080400
Надходження від орендної плати за користування цілісним майновим комплексом та 

іншим майном, що перебуває в комунальній власності
1 550 000,00 1 550 000,00

22090000 Державне мито 100 000,00 100 000,00

22090100
Державне мито, що сплачується за місцем розгляду та оформлення документів, у тому 

числі за оформлення документів на спадщину і дарування
50 000,00 50 000,00

Доходи  міського бюджету по м. Покровську на 2017 рік

Код
Найменування згідно

з класифікацією доходів бюджету
Всього Загальний фонд

Спеціальний фонд



22090400
Державне мито, пов'язане з видачею та оформленням закордонних паспортів (посвідок) 

та паспортів громадян України
50 000,00 50 000,00

24000000 Інші неподаткові надходження 210 000,00 200 000,00 10 000,00 10 000,00

24060000 Інші надходження 200 000,00 200 000,00

24060300 Інші надходження 200 000,00 200 000,00

24170000 Надходження коштів пайової участі у розвитку інфраструктури населеного пункту 10 000,00 10 000,00 10 000,00

25000000 Власні надходження бюджетних установ 10 008 300,00 10 008 300,00

25010000
Надходження від плати за послуги, що надаються бюджетними установами згідно із 

законодавством 
10 008 300,00 10 008 300,00

25010100
Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно  з їх основною 

діяльністю
9 852 400,00 9 852 400,00

25010300 Плата за оренду майна бюджетних установ 155 900,00 155 900,00

Разом доходів 414 989 209,00 404 910 909,00 10 078 300,00 10 000,00

40000000 Офіційні трансферти 503 889 206,92 433 211 461,92 70 677 745,00 70 677 745,00

41000000 Від органів державного управління 503 889 206,92 433 211 461,92 70 677 745,00 70 677 745,00

41020000 Дотації 20 000 000,00 20 000 000,00

41020900 Інші додаткові дотації 20 000 000,00 20 000 000,00

41030000 Субвенції 483 889 206,92 413 211 461,92 70 677 745,00 70 677 745,00

41030600

Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на виплату допомоги сім'ям з

дітьми, малозабезпеченим сім'ям, інвалідам з дитинства, дітям-інвалідам, тимчасової

державної допомоги дітям та допомоги по догляду за інвалідами I чи II групи внаслідок

психічного розладу

85 823 900,00 85 823 900,00

41030800

Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на надання пільг та житлових 

субсидій населенню на оплату електроенергії, природного газу, послуг тепло-, 

водопостачання і водовідведення, квартирної плати (утримання будинків і споруд та 

прибудинкових територій), вивезення побутового сміття та рідких нечистот
133 783 342,92 133 783 342,92

41031000

Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на надання пільг та житлових 

субсидій населенню на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і 

скрапленого газу

1 955 200,00 1 955 200,00

41031400
Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам для реалізації проектів в рамках 

Надзвичайної кредитної програми для відновлення України
72 813 294,00 12 135 549,00 60 677 745,00 60 677 745,00

41033600
Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на відшкодування вартості 

лікарських засобів для лікування окремих захворювань
1 396 000,00 1 396 000,00

41033900 Освітня субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам 63 305 800,00 63 305 800,00

41034200 Медична субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам 88 129 600,00 88 129 600,00

у тому числі з:

Покровського районного бюджету 5 719 000,00 5 719 000,00

Ясинуватського районного бюджету 5 531 100,00 5 531 100,00

Добропільського районного бюджету 250 000,00 250 000,00

41034400

Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на будівництво/капітальний 

ремонт/реконструкцію малих групових будинків, будинків підтриманого проживання, 

будівництво/придбання житла для дитячих будинків сімейного типу, соціального житла 

для дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа, 

виготовлення проектно-кошторисної документації

900 000,00 900 000,00

41034500
Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо 

соціально-економічного розвитку окремих територій
30 000 000,00 20 000 000,00 10 000 000,00 10 000 000,00

41034600

Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо 

підтримки територій, що зазнали негативного впливу внаслідок збройного конфлікту на 

сході України

1 580 000,00 1 580 000,00

41035000 Інші субвенції 3 501 470,00 3 501 470,00

у тому числі з:

з бюджету м.Дружківка 20 000,00 20 000,00

з бюджету м.Краматорск 59 000,00 59 000,00

з бюджету м.Селидове 130 000,00 130 000,00

з бюджету Покровського району 707 070,00 707 070,00

41035800

Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на виплату державної соціальної 

допомоги на дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, грошового 

забезпечення батькам-вихователям і прийомним батькам за надання соціальних послуг 

у дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім`ях за принципом "гроші ходять за 

дитиною", оплату послуг із здійснення патронату над дитиною та виплату соціальної 

допомоги на утримання дитини в сім'ї патронатного вихователя

700 600,00 700 600,00

Всього доходів 918 878 415,92 838 122 370,92 80 756 045,00 70 687 745,00

Секретар міської ради І.В.Сущенко



Додаток № 2

до рішення міської ради

від 20.12.2017     № 7/48-1

грн.

1 2 3 4 5 6

200000 Внутрішнє фінансування -103 576 387,12 154 271 032,74 154 084 232,74 50 694 645,62

208000 Фінансування за рахунок зміни залишків коштів бюджетів -103 576 387,12 154 271 032,74 154 084 232,74 50 694 645,62

208100 На початок періоду, у т.ч. 49 681 586,62 1 113 059,00 926 259,00 50 794 645,62

освітньої субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам 2 818 026,74 2 818 026,74

медичної субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам 5 091 594,88 5 091 594,88

субвенції з обласного бюджету на придбання штучного покриття для 

сучасного спортивного майданчика та його монтаж
27 720,00 27 720,00 27 720,00

208200 На кінець періоду 100 000,00 100 000,00

208400
Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету 

розвитку (спеціального фонду)
-153 157 973,74 153 157 973,74 153 157 973,74 0,00

освітньої субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам -2 786 826,74 2 786 826,74 2 786 826,74 0,00

субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення 

заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій
-20 000 000,00 20 000 000,00 20 000 000,00 0,00

субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення 

заходів щодо підтримки територій, що зазнали негативного впливу 

внаслідок збройного конфлікту на сході України

-1 580 000,00 1 580 000,00 1 580 000,00 0,00

субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на 

будівництво/капітальний ремонт/реконструкцію малих групових 

будинків, будинків підтриманого проживання, будівництво/придбання 

житла для дитячих будинків сімейного типу, соціального житла для 

дітей-сиріт, позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа, 

виготовлення проектно-кошторисної документації

-900 000,00 900 000,00 900 000,00 0,00

субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам для реалізації 

проектів в рамках Надзвичайної кредитної програми для відновлення 

України

-12 135 549,00 12 135 549,00 12 135 549,00 0,00

субвенція з обласного бюджету -1 750 000,00 1 750 000,00 1 750 000,00 0,00

інша субвенція районного бюджету -47 070,00 47 070,00 47 070,00 0,00

Всього за типом кредитора -103 576 387,12 154 271 032,74 154 084 232,74 50 694 645,62

600000 Фінансування за активними операціями -103 576 387,12 154 271 032,74 154 084 232,74 50 694 645,62

602000 Зміни обсягів бюджетних коштів -103 576 387,12 154 271 032,74 154 084 232,74 50 694 645,62

602100 На початок періоду, у т.ч. 49 681 586,62 1 113 059,00 926 259,00 50 794 645,62

освітньої субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам 2 818 026,74 2 818 026,74

медичної субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам 5 091 594,88 5 091 594,88

субвенції з обласного бюджету на придбання штучного покриття для 

сучасного спортивного майданчика та його монтаж
27 720,00 27 720,00 27 720,00

602200 На кінець періоду 100 000,00 100 000,00

602400
Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету 

розвитку (спеціального фонду), в т.ч.
-153 157 973,74 153 157 973,74 153 157 973,74 0,00

освітньої субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам -2 786 826,74 2 786 826,74 2 786 826,74 0,00

субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення 

заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій
-20 000 000,00 20 000 000,00 20 000 000,00 0,00

субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення 

заходів щодо підтримки територій, що зазнали негативного впливу 

внаслідок збройного конфлікту на сході України

-1 580 000,00 1 580 000,00 1 580 000,00 0,00

субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на 

будівництво/капітальний ремонт/реконструкцію малих групових 

будинків, будинків підтриманого проживання, будівництво/придбання 

житла для дитячих будинків сімейного типу, соціального житла для 

дітей-сиріт, позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа, 

виготовлення проектно-кошторисної документації

-900 000,00 900 000,00 900 000,00 0,00

субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам для реалізації 

проектів в рамках Надзвичайної кредитної програми для відновлення 

України

-12 135 549,00 12 135 549,00 12 135 549,00 0,00

субвенція з обласного бюджету -1 750 000,00 1 750 000,00 1 750 000,00 0,00

інша субвенція районного бюджету -47 070,00 47 070,00 47 070,00 0,00

Всього за типом боргового зобов'язання -103 576 387,12 154 271 032,74 154 084 232,74 50 694 645,62

Секретар міської ради І.В.Сущенко

Фінансування бюджету м.Покровськ на 2017 рік

Код Найменування згідно з класифікацією фінансування бюджету 
Загальний 

фонд

Спеціальний фонд

Разом
Разом

у т.ч. бюджет 

розвитку



Додаток № 3

до рішення міської  ради

від  20.12.2017   № 7/48-1 

грн.

Код типової 

програмної 

класифікації 

видатків та 

кредитування 

місцевих 

бюджетів

1 2 3 4 5 6 7 8 9=(4+7)

О1

Рада (Управління справами Верховної Ради 

Автономної Республіки 

 Крим, обласні ради, Київська та Севастопольська 

міські ради, районні 

 ради і ради міст обласного та республіканського (для 

АР Крим) 

 підпорядкування, районні ради у містах, селищні, 

сільські ради)

 Покровська міська рада Донецької області

134 190 363,88 81 842 889,40 10 026 971,39 33 858 993,00 28 577 193,00 168 049 356,88

0170 0111

Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-

технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної 

ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, 

селищної, сільської рад та їх виконавчих комітетів, в тому 

числі видатки за рахунок

16 089 417,00 9 259 305,00 497 700,00 1 226 500,00 1 226 500,00 17 315 917,00

субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на 

здійснення заходів щодо підтримки територій, що зазнали 

негативного впливу внаслідок збройного конфлікту на 

сході України

280 000,00 280 000,00 280 000,00

1150 0950
Підвищення кваліфікації, перепідготовка кадрів іншими 

закладами післядипломної освіти
166 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 166 000,00

2000 Охорона здоров`я, в тому числі видатки за рахунок 113 417 777,88 71 893 330,40 9 514 771,39 16 963 780,00 11 681 980,00 130 381 557,88

медичної субвенції з державного бюджету місцевим 

бюджетам
91 964 094,88 66 910 114,00 91 964 094,88

медичної субвенції з державного бюджету місцевим 

бюджетам (на лікування хворих на цукровий та 

нецукровий діабет)

1 257 100,00 1 257 100,00

субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам  на  

відшкодування вартості лікарських засобів для лікування 

окремих захворювань

1 396 000,00 1 396 000,00

субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на 

здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку 

окремих територій

3 625 000,00 3 625 000,00 3 625 000,00

субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам для 

реалізації проектів в рамках Надзвичайної кредитної 

програми для відновлення України

5 700 181,00 5 700 181,00

3143 1040 Інші заходи та заклади молодіжної політики 199 011,00 199 011,00

3160 1040

Оздоровлення та відпочинок дітей (крім заходів 

оздоровлення дітей,що здійснюються за рахунок коштів на 

оздоровлення громадян, які постраждали внаслідок 

Чорнобильської катастрофи), в тому числі видатки за 

рахунок

1 124 450,00 1 124 450,00

іншої субвенції з обласного бюджету на організацію

заходів, направлених на часткове відшкодування вартості

путівок дитячим закладам оздоровлення та відпочинку

Донецької області за послуги з оздоровлення дітей, які

виховуються в сім’ях з дітьми

724 600,00 724 600,00

3240 1050 Організація та проведення громадських робіт 68 874,00 56 454,00 0,00 0,00 0,00 68 874,00

6310 0490
Реалізація заходів щодо інвестиційного розвитку території, 

в тому числі видатки за рахунок
13 323 071,00 13 323 071,00 13 323 071,00

субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на 

здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку 

окремих територій

1 000 000,00 1 000 000,00 1 000 000,00

субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам для 

реалізації проектів в рамках Надзвичайної кредитної 

програми для відновлення України

2 892 859,00 2 892 859,00 2 892 859,00

6430 0443 Розробка схем та проектних рішень масового застосування 365 500,00 182 000,00 182 000,00 547 500,00

7212 0830 Підтримка періодичних видань (газет та журналів) 200 000,00 30 000,00 30 000,00 230 000,00

7310 0421 Проведення заходів із землеустрою 68 800,00 68 800,00

7420 0490
Програма стабілізації та соціально-економічного розвитку 

територій
203 900,00 203 900,00

7450 0411 Сприяння розвитку малого та середнього підприємництва 316 000,00 316 000,00

7500 0411 Інші заходи,пов'язані з економічною діяльністю 123 601,00 602 199,00 602 199,00 725 800,00

8370 0180

Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на 

виконання програм соціально-економічного та культурного 

розвитку регіонів

1 460 000,00 1 460 000,00 1 460 000,00

8600 0133 Інші видатки 1 847 033,00 633 800,00 14 500,00 71 443,00 71 443,00 1 918 476,00

10

Орган  з питань освіти і науки, молоді  та спорту                                                                        

Відділ освіти Покровської міської ради Донецької 

області

144 018 754,00 100 045 220,00 8 169 065,00 80 168 700,74 75 926 800,74 224 187 454,74

0180 0111
Керівництво і управління у відповідній сфері у містах, 

селищах, селах
1 843 300,00 1 036 100,00 10 500,00 1 843 300,00

1000 Освіта, в тому числі видатки за рахунок 142 065 854,00 98 919 275,00 8 158 565,00 34 299 731,74 30 057 831,74 176 365 585,74

освітньої субвенції з державного бюджету місцевим 

бюджетам
63 337 000,00 51 890 600,00 1 153 226,74 1 153 226,74 64 490 226,74

субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на 

здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку 

окремих територій

18 575 000,00 18 575 000,00 18 575 000,00

3240 1050 Організація та проведення громадських робіт 109 600,00 89 845,00 109 600,00

6310 0490
Реалізація заходів щодо інвестиційного розвитку 

території,в тому числі видатки за рахунок
45 868 969,00 45 868 969,00 45 868 969,00

освітньої субвенції з державного бюджету місцевим 

бюджетам
1 633 600,00 1 633 600,00 1 633 600,00

Код 

функціональної 

класифікації 

видатків та 

кредитування 

міського 

бюджету

оплата праці

Розподіл видатків бюджету м.Покровськ Донецької області на 2017 рік

Загальний фонд Спеціальний фонд

РАЗОМ

Код тимчасової 

класифікації 

видатків та 

кредитування для 

бюджетів 

місцевого 

самоврядування

комунальні 

послуги та 

енергоносії

Найменування головного розпорядника, 

відповідального виконавця, бюджетної програми або 

напряму видатків згідно з типовою програмою 

класифікації видатків та  кредитування місцевих 

бюджетів

Всього

з них:з них:

бюджет розвитку
Всього



 

субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам для 

реалізації проектів в рамках Надзвичайної кредитної 

програми для відновлення України

0,00 0,00 0,00 40 348 547,00 40 348 547,00 40 348 547,00
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Орган з питань фізичної культури та спорту                                                                                 

Комітет  по  фізичній  культурі  та  спорту  Покровської 

міської ради Донецької області

8 463 150,00 3 910 500,00 758 400,00 8 085 488,00 8 085 488,00 16 548 638,00

0180 0111
Керівництво і управління у відповідній сфері у містах, 

селищах, селах
718 000,00 245 500,00 14 600,00 718 000,00

5011 0810
Проведення навчально-тренувальних зборiв i змагань з 

олімпійських видів спорту
350 000,00 350 000,00

5031 0810
Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних 

дитячо-юнацьких спортивних шкiл
1 985 600,00 1 329 000,00 198 300,00 176 000,00 176 000,00 2 161 600,00

5041 0810
Утримання комунальних спортивних споруд,в тому числі 

видатки за рахунок
3 182 400,00 2 040 900,00 487 200,00 2 559 234,00 2 559 234,00 5 741 634,00

субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на 

здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку 

окремих територій

650 000,00 650 000,00 650 000,00

залишків субвенції з обласного бюджету на придбання 

штучного покриття для сучасного спортивного майданчика 

та його монтаж

27 720,00 27 720,00 27 720,00

5061 0810

Забезпечення діяльності місцевих центрів фізичного 

здоров'я населення "Спорт для всіх" та проведення 

фізкультурно-масових заходів серед населення регіону,в 

тому числі видатки за рахунок

2 227 150,00 295 100,00 58 300,00 4 050 254,00 4 050 254,00 6 277 404,00

субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на 

здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку 

окремих територій

1 275 000,00 1 275 000,00 1 275 000,00

6310 0490 Реалізація заходів щодо інвестиційного розвитку території 1 300 000,00 1 300 000,00 1 300 000,00

14

Орган з питань охорони здоров'я                                                                                                                      

Відділ охорони здоров'я Покровської  міської ради 

Донецької області

20 254,08 17 250,23 0,00 0,00 0,00 20 254,08

0180 0111
Керівництво і управління у відповідній сфері у містах, 

селищах, селах
20 254,08 17 250,23 20 254,08

15

Орган з питань  праці  та соціального захисту 

населення                                                                                           

Управління  соціального захисту населення 

Покровської міської ради  Донецької області    

239 374 930,84 10 089 712,00 295 640,00 397 452,00 397 452,00 239 772 382,84

0180 0111
Керівництво і управління у відповідній сфері у містах, 

селищах, селах
8 412 990,92 6 242 300,00 167 690,00 268 272,00 268 272,00 8 681 262,92

1060 0910

Забезпечення належних умов для виховання та розвитку 

дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування, 

в дитячих будинках (у т. ч. сімейного типу, прийомних 

сім'ях), в сім'ях патронатного вихователя

700 600,00 700 600,00

3011 1030

Надання пільг ветеранам війни, особам, на яких 

поширюється чинність Закону України "Про статус 

ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту", особам, 

які мають особливі заслуги перед Батьківщиною, вдовам 

(вдівцям) та батькам померлих (загиблих) осіб, які мають 

особливі заслуги перед Батьківщиною, дітям війни, особам, 

які мають особливі трудові заслуги перед Батьківщиною, 

вдовам (вдівцям) та батькам померлих (загиблих) осіб, які 

мають особливі трудові заслуги перед Батьківщиною, 

жертвам нацистських переслідувань та реабілітованим 

громадянам, які стали інвалідами внаслідок репресій або є 

пенсіонерами, на житлово-комунальні послуги

6 121 504,82 6 121 504,82

Надання пільг ветеранам військової служби, ветеранам 

органів внутрішніх справ, ветеранам податкової міліції, 

ветеранам державної пожежної охорони, ветеранам 

Державної кримінально-виконавчої служби, ветеранам 

служби цивільного захисту, ветеранам Державної служби 

спеціального зв'язку та захисту інформації України, вдовам 

(вдівцям) померлих (загиблих) ветеранів військової 

служби, ветеранів органів внутрішніх справ, ветеранів 

податкової міліції, ветеранів державної пожежної охорони, 

ветеранів Державної кримінально-виконавчої служби, 

ветеранів служби цивільного захисту та ветеранів 

Державної служби спеціального зв'язку та захисту 

інформації України; звільненим зі служби за віком, через 

хворобу або за вислугою років військовослужбовцям 

Служби безпеки України, працівникам міліції, особам 

начальницького складу податкової міліції, рядового і 

начальницького складу кримінально-виконавчої системи; 

особам, звільненим із служби цивільного захисту за віком, 

через хворобу або за вислугою років, та які стали 

інвалідами під час виконання службових обов'язків; 

пенсіонерам з числа слідчих прокуратури; дітям (до 

досягнення повноліття) працівників міліції, осіб 

начальницького складу податкової міліції, рядового і 

начальницького складу кримінально-виконавчої системи, 

загиблих або померлих у зв'язку з виконанням службових 

обов'язків, непрацездатним членам сімей, які перебували 

на їх утриманні; звільненим з військової служби особам, 

які стали інвалідами під час проходження військової 

служби; батькам та членам сімей військовослужбовців, 

військовослужбовців Державної служби спеціального 

зв'язку та захисту інформації України, які загинули 

(померли) або пропали безвісти під час проходження 

військової служби; батькам та членам сімей осіб рядового і 

начальницького складу служби цивільного захисту, які 

загинули (померли) або зникли безвісти під час виконання 

службових обов'язків, на житлово-комунальні послуги 

3013 1070

Надання пільг громадянам, які постраждали внаслідок 

Чорнобильської катастрофи, дружинам (чоловікам) та 

опікунам (на час опікунства) дітей померлих громадян, 

смерть яких пов'язана з Чорнобильською катастрофою, на 

житлово-комунальні послуги

452 340,01 452 340,01

3015 1070
Надання пільг багатодітним сім'ям на житлово-комунальні 

послуги
423 977,86 423 977,86

3016 1060
Надання субсидій населенню для відшкодування витрат на 

оплату житлово-комунальних послуг
126 259 337,93 126 259 337,93

3012 0,001030 526 182,30 0,00 0,00 526 182,300,00



3021 1030

Надання пільг ветеранам війни, особам, на яких 

поширюється дія Закону України "Про статус ветеранів 

війни, гарантії їх соціального захисту", особам, які мають 

особливі заслуги перед Батьківщиною, вдовам (вдівцям) та 

батькам померлих (загиблих) осіб, які мають особливі 

заслуги перед Батьківщиною, особам, які мають особливі 

трудові заслуги перед Батьківщиною, вдовам (вдівцям) та 

батькам померлих (загиблих) осіб, які мають особливі 

трудові заслуги перед Батьківщиною, жертвам нацистських 

переслідувань на придбання твердого палива та 

скрапленого газу

130 571,04 130 571,04

ветеранів служби цивільного захисту та ветеранів 

Державної служби спеціального зв'язку та захисту 

інформації України, звільненим зі служби за віком, 

хворобою або вислугою років працівникам міліції, особам 

начальницького складу податкової міліції, рядового і 

начальницького складу кримінально-виконавчої системи, 

державної пожежної охорони, дітям (до досягнення 

повноліття) працівників міліції, осіб начальницького 

складу податкової міліції, рядового і начальницького 

складу кримінально-виконавчої системи, державної 

пожежної охорони, загиблих або померлих у зв'язку з 

виконанням службових обов'язків, непрацездатним членам 

сімей, які перебували на їх утриманні, на придбання 

твердого палива

3023 1070

Надання пільг громадянам, які постраждали внаслідок 

Чорнобильської катастрофи, дружинам (чоловікам) та 

опікунам (на час опікунства) дітей померлих громадян, 

смерть яких пов'язана з Чорнобильською катастрофою, на 

придбання твердого палива

3 243,00 3 243,00

3025 1070
Надання пільг багатодітним сім'ям на придбання твердого 

палива та скрапленого газу
23 782,00 23 782,00

3026 1060

Надання субсидій населенню для відшкодування витрат на 

придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і 

скрапленого газу

1 794 360,96 0,00 0,00 0,00 0,00 1 794 360,96

3031 1030

Надання інших пільг ветеранам війни, особам, на яких 

поширюється дія Закону України "Про статус ветеранів 

війни, гарантії їх соціального захисту", особам, які мають 

особливі заслуги перед Батьківщиною, вдовам (вдівцям) та 

батькам померлих (загиблих) осіб, які мають особливі 

заслуги перед Батьківщиною, ветеранам праці, особам, які 

мають особливі трудові заслуги паеред Батьківщиною, 

вдовам (вдівцям) та батькам померлих (загиблих) осіб, які 

мають особливі трудові заслуги перед Батьківщиною, 

жертвам нацистських переслідувань та реабілітованим 

громадянам, які стали інвалідами внаслідок репресій або є 

пенсіонерами

15 000,00 28 900,00 28 900,00 43 900,00

3033 1070

Надання інших пільг громадянам, які постраждали 

внаслідок Чорнобильської катастрофи, дружинам 

(чоловікам) та опікунам (на час опікунства) дітей 

померлих громадян, смерть яких  пов"язана 

Чорнобильською катастрофою 

63 940,00 0,00 0,00 0,00 0,00 63 940,00

3034 1070
Надання пільг окремим категоріям громадян з оплати 

послуг зв'язку
283 508,00 283 508,00

3041 1040 Надання допомоги у зв'язку з вагітністю і пологами 610 870,00 610 870,00

3042 1040
Надання допомоги до досягнення дитиною трирічного віку

71 297,03 71 297,03

3043 1040 Надання допомоги при народженні дитини 41 371 182,97 41 371 182,97

3044 1040
Надання допомоги на дітей, над якими встановлено опіку 

чи піклування
6 283 740,00 6 283 740,00

3045 1040 Надання допомоги на дітей одиноким матерям 9 544 430,00 9 544 430,00

3046 1040 Надання тимчасової державної допомоги дітям 340 090,00 340 090,00

3047 1040 Надання допомоги при усиновленні дитини 371 520,00 371 520,00

3048 1040
Надання державної соціальної допомоги малозабезпеченим 

сім'ям
7 768 930,00 7 768 930,00

3049 1010
Надання державної соціальної допомоги інвалідам з 

дитинства та дітям-інвалідам
18 783 540,00 18 783 540,00

3080 1010
Надання допомоги по догляду за інвалідами I чи II групи 

внаслідок психічного розладу
678 300,00 678 300,00

3104 1020

Забезпечення соціальними послугами за місцем 

проживання громадян, які не здатні до самообслуговування 

у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю

3 637 010,00 2 890 900,00 58 100,00 10 000,00 10 000,00 3 647 010,00

3105 1010
Надання реабілітаційних послуг інвалідам та дітям-

інвалідам 
799 620,00 543 790,00 57 600,00 23 280,00 23 280,00 822 900,00

3131 1040 Центри соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді 397 000,00 310 450,00 12 250,00 397 000,00

3181 1010

Забезпечення соціальними послугами громадян похилого 

віку, інвалідів, дітей-інвалідів, хворих, які не здатні до 

самообслуговування і потребують сторонньої допомоги, 

фізичними особами

156 250,00 156 250,00

3190 1060

Надання пільг населенню (крім ветеранів війни і праці, 

військової служби, органів внутрішніх справ та громадян, 

які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи) на 

оплату житлово-комунальних послуг і природного газу, в 

тому числі видатки за рахунок

173 280,00 173 280,00

іншої субвенції  з обласного бюджету 110 800,00 110 800,00

3202 1030

Надання фінансової підтримки громадським організаціям 

інвалідів і ветеранів, діяльність яких має соціальну 

спрямованість

339 000,00 67 000,00 67 000,00 406 000,00

3240 1050 Організація та проведення громадських робіт 124 773,00 102 272,00 124 773,00

3400 1090 Iншi видатки на соціальний захист населення 2 709 516,00 2 709 516,00

24

Орган з питань культури                                                      

Відділ  культури, туризму та охорони культурної 

спадщини Покровської міської ради Донецької області

22 335 954,00 9 987 574,00 1 248 800,00 18 252 625,00 17 768 025,00 40 588 579,00

0180 0111
Керівництво і управління у відповідній сфері у містах, 

селищах, селах
297 400,00 240 000,00 297 400,00

3240 1050 Організація та проведення громадських робіт 45 993,00 37 704,00 45 993,00

4000 Культура i мистецтво, в тому числі видатки за рахунок 21 992 561,00 9 709 870,00 1 248 800,00 18 252 625,00 17 768 025,00 40 245 186,00

субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на 

здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку 

окремих територій

4 875 000,00 4 875 000,00 4 875 000,00

іншої субвенції  з обласного бюджету на створення 

молодіжних цінтрів у містах, районах, об'єднаних 

територіальних громадах  Донецької області

1 350 000,00 1 350 000,00 1 350 000,00

4030  
Фiлармонiї, музичнi колективи i ансамблi та iншi 

мистецькі  заклади та заходи
6 749 100,00 235 575,00 235 575,00 6 984 675,00

3022 3 243,003 243,001030
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Орган з питань житлово-комунального господарства                                                    

Житлово-комунальний відділ Покровської міської ради 

Донецької області

129 769 182,00 1 478 840,00 2 403 682,00 89 840 142,00 89 593 342,00 219 609 324,00

0180 0111
Керівництво і управління у відповідній сфері у містах, 

селищах, селах
2 489 382,00 1 478 840,00 29 182,00 38 000,00 38 000,00 2 527 382,00

3240 1050 Організація та проведення громадських робіт 21 440,00 21 440,00

3400 1090 Iншi видатки на соціальний захист населення 20 000,00 20 000,00

6000 Житлово-комунальне господарство 98 053 976,00 2 374 500,00 29 912 999,00 29 912 999,00 127 966 975,00

6010 0610
Зезпечення надійного та безперебійного функціонування 

житлово-експлуатаційного господарства
11 915 512,00 84 000,00 84 000,00 11 999 512,00

6021 0610 Капiтальний ремонт житлового фонду 11 069 284,00 11 069 284,00 11 069 284,00

6051 0620 Забезпечення функціонування теплових мереж 3 841 800,00 1 390 000,00 1 390 000,00 5 231 800,00

6052 0620
Забезпечення функціонування водопровідно-

каналізаційного господарства
1 996 900,00 3 395 400,00 3 395 400,00 5 392 300,00

6060 0620 Благоустрiй мiст, сіл, селищ 80 043 674,00 0,00 2 374 500,00 13 700 505,00 13 700 505,00 93 744 179,00

6130 0620

Забезпечення фунціонування комбінатів комунальних 

підприємств, районних виробничих об'єднань та інших 

підприємств, установ та організацій житлово-

комунального господарства

256 090,00 273 810,00 273 810,00 529 900,00

6650 0456 Утримання та розвиток інфраструктури доріг 27 105 041,00 805 000,00 805 000,00 27 910 041,00

7420 0490
Програма стабілізації та соціально-економічного розвитку 

територій
1 207 543,00 4 421 641,00 4 421 641,00 5 629 184,00

6310 0490
Реалізація заходів щодо інвестиційного розвитку території, 

в тому числі видатки за рахунок
47 013 802,00 47 013 802,00 47 013 802,00

субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на 

здійснення заходів щодо підтримки територій, що зазнали 

негативного впливу внаслідок збройного конфлікту на 

сході України

1 300 000,00 1 300 000,00 1 300 000,00

субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам для 

реалізації проектів в рамках Надзвичайної кредитної 

програми для відновлення України

23 871 707,00 23 871 707,00 23 871 707,00

6324 1060
Будівництво та придбання житла для окремих категорій 

населення, в тому числі видатки за рахунок
1 800 000,00 1 800 000,00 1 800 000,00

іншої субвенції  з обласного бюджету 400 000,00 400 000,00 400 000,00

субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на 

будівництво/капітальний ремонт/реконструкцію малих 

групових будинків, будинків підтриманого проживання, 

будівництво/придбання житла для дитячих будинків 

сімейного типу, соціального житла для дітей-сиріт, 

позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа, 

виготовлення проектно-кошторисної документації

900 000,00 900 000,00 900 000,00

7500 0411 Інші заходи, пов'язані з економічною діяльністю 472 000,00 472 000,00

7450 0411 Сприяння розвитку малого та середнього підприємництва 399 800,00 399 800,00

7470 0490 Внески  до статутного капіталу суб'єтів господарювання 5 601 900,00 5 601 900,00 5 601 900,00

9110 0511 Охорона та раціональне використання природних ресурсів 246 800,00 246 800,00

75

Фінансовий орган                                                                                       

Фінансове управління  Покровської міської ради 

Донецької області

2 828 200,00 2 026 000,00 47 400,00 10 000,00 10 000,00 2 838 200,00

0180 0111
Керівництво і управління у відповідній сфері у містах, 

селищах, селах
2 828 200,00 2 026 000,00 47 400,00 10 000,00 10 000,00 2 838 200,00

76

Фінансовий орган  (в частині  міжбюджетних 

трансфертів, резервного фонду)                                      

Фінансове управління  Покровської міської ради 

Донецької області

53 545 195,00 0,00 0,00 4 413 677,00 4 413 677,00 57 958 872,00

8120 0180 Реверсна дотація 46 515 800,00 46 515 800,00

8390 0180
Медична субвенція з державного бюджету місцевим 

бюджетам
650 000,00 650 000,00

8700 0180 Інші додаткові дотації 895 708,00 895 708,00

8800 0180 Інші субвенції 5 483 687,00 4 413 677,00 4 413 677,00 9 897 364,00

Всього видатків 734 545 983,80 209 397 985,63 22 949 958,39 235 027 077,74 224 771 977,74 969 573 061,54

 

Секретар міської ради І.В. Сущенко



Додаток №4

до рішення міської  ради

від  20.12.2017    № 7/48-1 

грн.

Спеціальний фонд

з бюджету м.Покровськ 

Донецької обдасті

Інша додаткова 

дотація

Медична субвенція з 

державного бюджету 

місцевим бюджетам  

Інша субвенція

 на проведення 

заходів з  

оздоровлення та 

відпочинку дітей

на надання 

фінансової 

підтримки 

суб’єктам малого 

підприємництва на 

реалізацію проектів 

на благоустрій населених 

пунктів, організація 

громадських 

робіт,проведення заходів та 

інші витрати

на виготовлення 

посвідчень 

батьків 

багатодітної сім'ї 

та дитини з 

багатодітної 

родини

на заробітну плату з 

нарахуваннями та  на 

здійснення заходів 

щодо соціально-

економічного 

розвитку територій

на проведення 

капітального 

ремонту системи 

водопостачання 

адміністративної 

будівлі за адресою: 

Донецька обл., 

м.Покровськ, 

площа 

Шибанкова,11 (з 

облаштуванням 

свердловини)

для забезпечення  

співфінансування виконання 

робіт на  об’єктах та заходів, що 

здійснюються за рахунок 

залишків коштів місцевих 

бюджетів населених пунктів 

Донецької області, на території 

яких органи державної влади 

тимчасово не здійснюють свої 

повноваження

Бюджет області 200 000,00 2 403 253,00 9 989,00 4 413 677,00

м.Маріуполь 248 200,00

м.Краматорськ 150 000,00 59 000,00

м.Мирноград 500 000,00 40 000,00

м.Дружківка 20 000,00

м.Селидове 130 000,00

сел.Шевченко 2 478 345,00 195 635,00

Покровський район 5 719 000,00 660 000,00 47 070,00

Ясинуватський район 700 073,00 5 531 100,00

Добропільський район 250 000,00

м.Павлоград 103 900,00    

ВСЬОГО 650 000,00 392 100,00 200 000,00 2 403 253,00 2 478 345,00 9 989,00 895 708,00 11 250 100,00 1 119 000,00 47 070,00 4 413 677,00

Показники міжбюджетних трансфертів між міським бюджетом м.Покровськ Донецької області

 та іншими бюджетами на 2017 рік 

Найменування адміністративно-

територіальної одиниці

Міжбюджетні трансферти

Загальний фонд

з бюджету м.Покровськ  Донецької області

на медичне обслуговування мешканців 

м.Покровськ Донецької області

на надання вторинної медичної допомоги 

мешканцям інших міст та районів

Секретар міської ради І.В. Сущенко

до бюджету м.Покровськ Донецької обдасті

Медична субвенція з 

державного бюджету 

місцевим бюджетам  

Інша субвенція Інша субвенція 



Додаток № 5

до рішення ради

від  20.12.2017  № 7/48-1 

(грн.)
Код типової 

програмної 

класифікації 

видатків та 

кредитування 

місцевих бюджетів

Назва головного 

розпорядника коштів

Код тимчасової 

класифікації 

видатків та 

кредитування для 

бюджетів місцевого 

самоврядування

Найменування видатків 

згідно з типовою 

програмою класифікації 

видатків та  

кредитування місцевих 

бюджетів

01

Покровська міська 

рада Донецької 

області

13 323 071,00

6310

Реалізація заходів 

щодо інвестиційного 

розвитку території

Виготовлення робочого проекту "Прибудова до адміністративних будівель під Центр надання адміністративних послуг на площі Шибанкова,11 

м.Покровськ Донецької області"
647 500,00 2017

Будівництво прибудови до адміністративних будівель під Центр надання адміністративних послуг на площі Шибанкова,11 м.Покровськ Донецької 

області (співфінансування)
2 539 100,00 2017

Приєднання електроустановок Центру надання адміністративних послуг (прибудова  до адміністративної будівлі Покровської міської ради) до 

електричних мереж
300 000,00 2017

Виготовлення проектно-кошторисної документації 20 000,00 2017

Реконструкція 1-го поверху будівлі, розташованої за адресою: Донецька обл., смт.Шевченко, вул. Центральна, буд.1 для розміщення амбулаторії № 5 

КМУ "ЦПМСД" м.Покровськ
1 753 412,00 2017

Реконструкція приміщення розташованого за адресою: Донецька обл., м.Покровськ, вул. Захисників України, буд. 33, для розміщення амбулаторії № 10 

КМУ ЦПМСД м.Покровськ
2 877 588,00 2017

Виготовлення проектно-кошторисної документації  

"Реконструкція приміщення розташованого за адресою: Донецька обл., м.Покровськ, вул. Таманова, буд. 15а, для розміщення амбулаторії № 6 КМУ

ЦПМСД м.Покровськ"

300 000,00 2017

Виготовлення проектно-кошторисної документації  

"Реконструкція 1-го поверху будівлі, розташованої за адресою: Донецька обл., смт.Шевченко, вул. Центральна, 1, для розміщення амбулаторії № 5 КМУ

ЦПМСД м.Покровськ"

32 712,00 2017

Виготовлення проектно-кошторисної документації  

Будівництво станції по зберіганню і подачі кисню в Покровській центральній районній лікарні по вул.Руднєва,73 м.Покровськ Донецької області
140 000,00 2017

Будівництво блочної модульної міні-котельні, яка працює на твердому паливі, розташованої за адресою: 85300, Донецька обл., м.Покровськ, 

вул.Руднєва,73 для опалення Покровської центральної районної лікарні
605 800,00 2017

Реконструкція систем теплопостачання, водовідведення, водопостачання та енергозабезпечення для підключення блочної модульної міні-котельні, яка 

працює на твердому паливі, розташованої за адресою: 85300, Донецька обл., м.Покровськ, вул.Руднєва,73 для опалення Покровськоїї центральної 

районної лікарні

609 000,00 2017

Виготовлення проектно-кошторисної документації  

Реконструкція будівлі акушерсько-гінекологічного корпусу Покровської центральній районній лікарні по вул.Руднєва,73 м.Покровськ Донецької області
210 000,00 2017

Виготовлення проектно-кошторисної документації  

Реконструкція будівлі жіночої консультації по вул.Руднєва,73а, м.Покровськ Донецької області
90 300,00 2017

Виготовлення робочого проекту та на проведення експертизи "Реконструкція головного корпусу Покровської центральної районної лікарні з заходами по 

енергозбереженню, розташованої за адресою м.Покровськ, вул.Руднєва,73"
304 800,00 2017

Реконструкція головного корпусу Покровської центральної районної лікарні з заходами по енергозбереженню, розташованого за адресою: м.Покровськ, 

вул.Руднєва,73
2 892 859,00 2017

Перелік об’єктів, видатки на які у 2017 році будуть проводитися за рахунок коштів бюджету розвитку міського бюджету

Назва об’єктів та заходів

Обсяг видатків з 

міського бюджету 

на 2017 рік

Термін 

введення 

об`єкту 

будівництва в 

експлуатацію



Код типової 

програмної 

класифікації 

видатків та 

кредитування 

місцевих бюджетів

Назва головного 

розпорядника коштів

Код тимчасової 

класифікації 

видатків та 

кредитування для 

бюджетів місцевого 

самоврядування

Найменування видатків 

згідно з типовою 

програмою класифікації 

видатків та  

кредитування місцевих 

бюджетів

Назва об’єктів та заходів

Обсяг видатків з 

міського бюджету 

на 2017 рік
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Будівництво блочної модульної міні-котельні, яка працює на твердому паливі, розташованої за адресою: 85300, Донецька обл, м. Покровськ, м-н 

Лазурний, буд.80  для опалення навчально-виховного комплексу №1 Покровської міської ради Донецької області 
332 381,00 2017

Будівництво блочної модульної міні-котельні, яка працює на твердому паливі, розташованої за адресою: 85300, Донецька обл., м. Покровськ, м-н 

Південний, для опалення загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №2 Покровської міської ради Донецької області 
348 437,00 2017

Будівництво блочної модульної міні-котельні, яка працює на твердому паливі, розташованої за адресою: 85300, Донецька обл., м. Покровськ,вул. 

Поштова, буд. 3, для опалення загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №3 Покровської міської ради Донецької області 
32 936,00 2017

Будівництво блочної модульної міні-котельні, яка працює на твердому паливі, розташованої за адресою: 85300, Донецька обл., м. Покровськ, вул. 

Таманова, буд. 22а, для опалення загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №6 Покровської міської ради Донецької області 
62 140,00 2017

Будівництво блочної модульної міні-котельні, яка працює на твердому паливі, розташованої за адресою: 85310, Донецька обл., м. Покровськ, м. 

Родинське, вул. Перемоги, буд. 6, для опалення загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №8 Покровської міської ради Донецької області 
65 676,00 2017

Будівництво блочної модульної міні-котельні, яка працює на твердому паливі, розташованої за адресою: 85300, Донецька обл., м. Покровськ, вул. 

Маршала Москаленка, буд. 151, для опалення загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №12 Покровської міської ради Донецької області 
288 763,00 2017

Будівництво блочної модульної міні-котельні, яка працює на твердому паливі, розташованої за адресою: 85300, Донецька обл., Покровськ, вул. Шмідта, 

буд. 194,  для опалення загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 14 Покровської міської ради Донецької області 
52 907,00 2017

Будівництво блочної модульної міні-котельні, яка працює на твердому паливі, розташованої за адресою: 85300, Донецька обл., м. Покровськ, вул. Гоголя, 

буд. 2а , для опалення загальноосвітньої школи І-ІІ ступенів №15 Покровської міської ради Донецької області 
96 496,00 2017

Будівництво блочної модульної міні-котельні, яка працює на твердому паливі, розташованої за адресою: 85310, Донецька обл., м. Покровськ, м. 

Родинське, вул. Шахтарська, буд.19, для опалення загальноосвітньої школи І-ІІІ ступеня №35 Покровської міської ради Донецької області 
327 809,00 2017

Реконструкція тепломереж для підключення блочної модульної міні-котельні, яка працює на твердому паливі  до дошкільного навчального закладу №7 

"Топольок", розташованого за адресою: 85300, Донецька область, м. Покровськ, вул. Шибанкова, буд.11 
63 537,00 2017

Реконструкція тепломереж для підключення блочної модульної міні-котельні, яка працює на твердому паливі  до дошкільного навчального закладу №36 

"Орлик", розташованого за адресою: 85310, Донецька область, м. Покровськ, м. Родинське, вул. Перемоги, буд.2 
20 959,00 2017

Реконструкція систем теплопостачання,  водовідведення, водопостачання та енергозабезпечення для підключення блочної модульної міні – котельні, яка 

працює на твердому паливі, розташованої за адресою: 85300, Донецька обл., м. Покровськ, м-н Південний, для опалення загальноосвітньої школи І-ІІІ 

ступенів №2 Покровської міської ради Донецької області 

372 200,00 2017

Реконструкція систем теплопостачання,  водовідведення, водопостачання та енергозабезпечення для підключення блочної модульної міні – котельні, яка 

працює на твердому паливі, розташованої за адресою:  85300, Донецька обл., м. Покровськ, вул. Поштова, буд. 3, для опалення загальноосвітньої школи І-

ІІІ ступенів № 3 Покровської міської ради Донецької області 

36 001,00 2017

Реконструкція систем теплопостачання, водовідведення, водопостачання та енергозабезпечення для підключення блочної модульної міні – котельні, яка 

працює на твердому паливі, розташованої за адресою: 85300, Донецька обл., м. Покровська, вул. Таманова, буд.22а для опалення загальноосвітньої 

школи І-ІІ ступенів № 6 Покровської міської ради Донецької області 

64 784,00 2017

Реконструкція систем теплопостачання, водовідведення, водопостачання та енергозабезпечення для підключення блочної модульної міні-котельні, яка 

працює на твердому паливі, розташованої за адресою: 85310, Донецька обл., м. Покровськ, м. Родинське, вул. Перемоги, буд. 6, для опалення 

загальноосвітньої школи I—III ступенів № 8 Покровської міської ради Донецької області 

63 908,00 2017

Реконструкція систем теплопостачання,  водовідведення, водопостачання та енергозабезпечення для підключення блочної модульної міні – котельні, яка 

працює на твердому паливі, розташованої за адресою: 85300, Донецька обл.,м. Покровськ, вул. Маршала Москаленка,  буд. 151, для опалення 

загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №12 Покровської міської ради Донецької області 

372 562,00 2017
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Реконструкція систем теплопостачання,  водовідведення, водопостачання та енергозабезпечення для підключення блочної модульної міні – котельні, яка 

працює на твердому паливі, розташованої за адресою: 85300, Донецька обл., Покровськ, вул. Шмідта, буд. 194,  для опалення загальноосвітньої школи І-

ІІІ ступенів № 14 Покровської міської ради Донецької області 
44 574,00 2017

Реконструкція систем теплопостачання,  водовідведення, водопостачання та енергозабезпечення для підключення блочної модульної міні – котельні, яка 

працює на твердому паливі, розташованої за адресою:85300, Донецька обл., м. Покровськ, вул. Гоголя, буд. 2а, для опалення загальноосвітньої школи І-ІІ 

ступенів №15 Покровської міської ради Донецької області 
46 625,00 2017

Реконструкція систем теплопостачання, з улаштуванням  міні – топочної  котельні, розташованої за адресою: 85316, Донецька обл., м. Покровськ,  смт. 

Шевченко,вул.Шкільна, буд. 2, для опалення Шевченківської загальноосвітньої школи I-III ступені  № 33 Покровської міської ради Донецької області 
85 844,00 2017

Реконструкція систем теплопостачання,  водовідведення, водопостачання та енергозабезпечення для підключення блочної модульної міні – котельні, яка 

працює на твердому паливі, розташованої за адресою: 85310, Донецька обл., м. Покровськ, м. Родинське, вул. Шахтарська, буд. 19, для опалення 

загальноосвітньої школи І-ІІІ ступеня №35 Покровської міської ради Донецької області 

384 252,00 2017

Реконструкція систем теплопостачання,  водовідведення, водопостачання та енергозабезпечення для підключення блочної модульної міні – котельні, яка 

працює на твердому паливі, розташованої за адресою: 85300, Донецька обл, м. Покровськ, м-н Лазурний, буд. 80, для опалення навчально-виховного 

комплексу №1 Покровської міської ради Донецької області 

365 217,00 2017

Реконструкція тепломереж для підключення блочної модульної міні-котельні, яка працює на твердому паливі  до ліцею "Надія", розташованого за 

адресою: 85300, Донецька обл., м. Покровськ, вул. Поштова, буд.1
55 233,00 2017

Реконструкція системи теплопостачання ЗОШ №3, Покровської міської ради Донецької області 600 000,00 2017

Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам для реалізації проектів в рамках Надзвичайної кредитної програми для відновлення України: 

"Реконструкція будівлі загальноосвітньої школи І-ІІ ступенів № 6 під навчально-виховний комплекс № 3  Покровської міської ради Донецької області, 

розташованої за адресою: Донецька обл., м. Покровськ, вул. Таманова, 22а"

11 723 431,00 2017

Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам для реалізації проектів в рамках Надзвичайної кредитної програми для відновлення України: 

"Реконструкція загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 4  Покровської міської ради Донецької області, розташованої за адресою: Донецька обл., м. 

Покровськ, вул. Таманова, 16"

9 571 116,00 2017

Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам для реалізації проектів в рамках Надзвичайної кредитної програми для відновлення України: 

"Реконструкція Родинської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №8 Покровської міської ради Донецької області, розташованої за адресою: 85311, 

Донецька обл., м. Родинське, вул. Перемоги, 6"

10 426 012,00 2017

Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам для реалізації проектів в рамках Надзвичайної кредитної програми для відновлення України: 

"Реконструкція загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №35 Покровської міської ради Донецької області, розташованої за адресою:85310, Донецька обл., 

м. Родинське, вул. Шахтарська, 19"

8 627 988,00 2017

Виготовлення проектно-кошторисної документтації "Реконструкція Навчально-виховного комплексу №3 Покровської міської ради Донецької області, 

розташованої за адресою: Донецька обл., м. Покровськ, вул. Таманова,22а"
284 700,00 2017

Виготовлення проектно-кошторисної документтації "Реконструкція Покровської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 9 Покровської міської ради 

Донецької області, розташованої за адресою: Донецька обл., м. Покровськ, м-н Шахтарський"
230 000,00 2017

Виготовлення проектно-кошторисної документтації "Реконструкція Покровської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 9 Покровської міської ради 

Донецької області, розташованої за адресою: Донецька обл., м. Покровськ, м-н Шахтарський (коригування)"
130 000,00 2017

Виготовлення робочого проекту "Реконструкція дошкільного навчального закладу №6 "Сонечко" відділу освіти Покровської міської ради Донецької 

області, розташованого за адресою: 85300, Донецька обл., м. Покровськ, вул. Поштова, буд.7"
259 476,00 2017

Виготовлення робочого проекту "Реконструкція будівлі дошкільного навчального закладу №63 "Одуванчик" відділу освіти Покровської міської ради 

Донецької області для розташування школи, що надає освітні послуги згідно допоміжних програм, розташованої за адресою: 85300, Донецька обл., м. 

Покровськ, вул. Таманова, буд.16а"

129 065,00 2017

Виготовлення робочого проекту "Реконструкція будівлі Красноармійського міського ліцею "Надія" міста Покровськ Донецької області для розташування 

комунального дошкільного навчального закладу за адресою: Донецька обл., м. Покровськ, вул. Поштова, буд.1"
212 362,00 2017

Виготовлення проектно-кошторисної документації та проведення експертизи закладів відділу освіти Покровської міської ради Донецької області 91 578,00 2017
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Виготовлення проектно-кошторисної документації 1 650 000,00 2017

Реконструкція систем теплопостачання, водовідведення, водопостачання та енергозабезпечення закладів освіти 6 304 545,00 2017

Будівництво блочно-модульних міні-котельних для опалення закладів освіти 5 695 455,00 2017

Виготовлення проектно-кошторисної документації "Реконструкція гуртожитку під багатоквартирний житловий будинок розташований за 

адресою:Донецька обл., м. Покровськ, м-н Шахтарський,12"
719 484,00 2017

Виготовлення проектно-кошторисної документації "Реконструкція громадської будівлі під багатоквартирний житловий будинок розташований за 

адресою: Донецька обл., м. Покровськ, вул.Захисників України,1"
355 818,00 2017

Придбання квартир 350 000,00 2017

Виготовлення робочого проекту "Реконструкція зони ставка "Нульовка"" 370 000,00 2017

Виготовлення робочого проекту "Реконструкція водовода "Західний" Д-600-500 мм м. Покровськ" 747 603,00 2017

Виготовлення робочого проекту "Реконструкція водовода "Північний" Д-500 мм м. Покровськ" 742 506,00 2017

Виготовлення робочого проекту "Реконструкція скверу "Соборний" та алеї проспекту Миру і бульвару Анрющенко (від вулиці Шота до площі 

Шибанкова)  міста Покровськ Донецької області"
91 000,00 2017

Виготовлення робочого проекту "Реконструкція котельні № 20  з улаштуванням модульної котельні на твердому паливі, розташованої за адресою : 

Донецька обл.,м.Родинське,вул.Запорожська"
77 742,00 2017

Виготовлення робочого проекту "Реконструкція котельні мікрорайону № 1-17 м. Покровськ, Донецької області, з встановленням теплогенеруючого 

обладнання для виробництва теплової енергії з біо-палива" 
256 600,00 2017

Виготовлення робочого проекту "Реконструкція котельні мікрорайону № 1-17 м. Покровськ, Донецької області, з встановленням турбінної установки для 

генерації електроенергії за "зеленим тарифом" з біо-палива"" 
443 400,00 2017

Виготовлення робочого проекту "Реконструкція котельні № 8 мікрорайону Лазурний м. Покровськ Донецької області, з встановленням теплогенеруючого 

обладнання для виробництва теплової енергії з біо-палива"
256 600,00 2017

Виготовлення робочого проекту "Реконструкція котельні № 8 мікрорайону Лазурний м. Покровськ Донецької області, з встановленням турбінної 

установки для генерації електроенергії за "зеленим тарифом" з біо-палива"
443 400,00 2017

Виготовлення експертних висновків проектно-кошторисної документації  259 594,00 2017

Розроблення матеріалів оцінки впливів на навколишнє середовище (ОВНС) у складі проекту "Реконструкція теплопункту з улаштуванням модульної 

котельні на твердому паливі розташованого за адресою: Донецька обл., м. Покровськ, вул. Таманова,20в"
74 000,00 2017

Розроблення матеріалів оцінки впливів на навколишнє середовище (ОВНС) у складі проекту "Реконструкція котельні № 10 з улаштуванням 

твердопаливних котлів, розташованої за адресою: Донецька обл., м. Родинське, вул. Шахтарської слави"
63 000,00 2017

Розроблення матеріалів оцінки впливів на навколишнє середовище (ОВНС) у складі проекту "Реконструкція теплопункту з улаштуванням модульної 

котельні на твердому паливі розташованого за адресою: Донецька обл., м. Покровськ, вул. Заводська,6а"
74 000,00 2017

Розроблення матеріалів оцінки впливів на навколишнє середовище (ОВНС) у складі проекту "Реконструкція котельні № 3 з улаштуванням 

твердопаливних котлів, що розташована за адресою: Донецька обл., м. Родинське, вул. Краснолиманська"
63 000,00 2017

Розроблення матеріалів оцінки впливів на навколишнє середовище (ОВНС) у складі проекту "Реконструкція котельні № 12 з улаштуванням 

твердопаливних котлів, розташованої за адресою: Донецька обл., м. Родинське, вул. Краснолиманська"
63 000,00 2017

Розроблення матеріалів оцінки впливів на навколишнє середовище (ОВНС) у складі проекту "Реконструкція котельні № 9 з улаштуванням 

твердопаливних котлів, розташованої за адресою: Донецька обл., м. Родинське, вул. Пушкіна"
63 000,00 2017

Виготовлення робочого проекту по реконструкції (термомодернізації) житлових будинків 858 348,00 2017



Код типової 

програмної 

класифікації 

видатків та 

кредитування 

місцевих бюджетів

Назва головного 

розпорядника коштів

Код тимчасової 

класифікації 

видатків та 

кредитування для 

бюджетів місцевого 

самоврядування

Найменування видатків 

згідно з типовою 

програмою класифікації 

видатків та  

кредитування місцевих 

бюджетів

Назва об’єктів та заходів

Обсяг видатків з 

міського бюджету 

на 2017 рік

Термін 

введення 

об`єкту 

будівництва в 

експлуатацію

Виготовлення робочого проекту "Реконструкція  системи теплопостачання з встановленням твердопаливної блочно-модульної котельні для опаленн 4-х 

багатоквартирних житлових будинків,які розташовані за адресою: Донецька обл., м. Покровськ, вул. Добропільська, 48, вул. Авангардна, 2а, 2б, 2в"
20 000,00 2017

Реконструкція парку "Ювілейний" 500 000,00 2017

Cпівфінансування на здійснення заходів щодо підтримки територій, що зазнали негативного впливу внаслідок збройного конфлікту на сході України, а 

саме придбання у комунальну власність житла для надання в тимчасове користування внутрішньо переміщеним особам 
1 300 000,00 2017

Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо підтримки територій, що зазнали негативного впливу внаслідок 

збройного конфлікту на сході України: придбання у комунальну власність житла для надання в тимчасове користування внутрішньо переміщеним особам 
1 300 000,00 2017

Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам для реалізації проектів в рамках Надзвичайної кредитної програми для відновлення України: 

"Реконструкція гуртожитку під багатоквартирний житловий будинок, розташований за адресою: Донецька обл., м. Покровськ, мікрорайон 

Шахтарський,12"

13 945 522,00 2017

Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам для реалізації проектів в рамках Надзвичайної кредитної програми для відновлення України: 

"Реконструкція громадської будівлі під багатоквартирний житловий будинок розташований за адресою: Донецька обл., м. Покровськ, вул. Захисників 

України,1"

9 926 185,00 2017

6324

Будівництво та 

придбання житла для 

окремих категорій 

населення

Придбання квартир для дітей – сиріт, дітей позбавлених батьківського піклування та осіб з їх числа 1 800 000,00 2017

13

Комітет по фізичній 

культурі та спорту 

Покровської міської 

ради

1 300 000,00

6310

Реалізація заходів 

щодо інвестиційного 

розвитку території

Виготовлення проектно-кошторисної документації по реконструкції СК "Олімпієць" м.Покровськ

1 277 000,00 2017

Виготовлення проектно-кошторисної документації по реконструкції  спортивного майданчику (влаштування огорожі та штучного покриття 

загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 14 Покровської міської ради Донецької області, розташованої за адресою: 85300, Донецька область, 

м.Покровськ, вул.Шмідта, 194 

23 000,00 2017

ВСЬОГО 109 305 842,00

Секретар міської ради                                                                                                                                  І.В.Сущенко



Додаток № 6

до рішення міської ради

від 20.12.2017 № 7/48-1

грн.

Назва головного розпорядника 

коштів 

Найменування видатків 

згідно з типовою програмою 

класифікації видатків та  

кредитування місцевих 

бюджетів

заходи сума заходи сума

01
Покровська міська рада 

Донецької області
14 714 508,00 28 577 193,00 43 291 701,00

Освітлення діяльності органів місцевого самоврядування 2 650 850,00 Покращення матеріально-технічної бази управлінь та відділів 1 062 300,00 3 713 150,00

Покращення матеріально-технічної бази управлінь та відділів 285 700,00
в т.ч субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо 

підтримки територій, що зазнали негативного впливу внаслідок збройного конфлікту 

на сході України

280 000,00 280 000,00

Капітальний ремонт системи водопостачання адміністративної 

будівілі за адресою: Донецька область, м.Покровськ, площа 

Шибанкова, 11 (з облаштуванням  свердловини) 

94 200,00 94 200,00

Організація каналів звязку для підключення ЦНАП до ЄДДР 80 000,00 70 000,00 150 000,00

0,00

1150
Інші заклади і заходи 

післядипломної освіти
Удосконалення кадрової політики 166 000,00 166 000,00

Профілактика та лікування ВІЛ-інфекції та СНІД 48 400,00
Покращення матеріально-технічної бази закладів охорони 

здоров’я
472 700,00 521 100,00

Реалізація заходів по боротьбі із туберкульозом 88 700,00 Капітальний ремонт обладнання та закладів охорони здоров`я 11 209 280,00 11 297 980,00

Проведення імунопрофілактики населення проти вакцинокерованих 

інфекцій
40 000,00

в т.ч. субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на 

здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку 

окремих територій

2 600 000,00 40 000,00

Соціальне забезпечення пільгової категорії населення 3 239 700,00 3 239 700,00

Забезпечення пільгової категорії населення препаратами інсуліну (на 

лікування хворих на цукровий та нецукровий діабет)
1 257 100,00 1 257 100,00

Відшкодування вартості лікарських засобів для лікування окремих 

захворювань
1 396 000,00 1 396 000,00

Забезпечення дітей, хворих на фенілкетонурію, продуктами 

лікувального харчування
150 000,00 150 000,00

Утримання та діяльність молочної кухні 866 900,00 866 900,00

Нагородження переможців "Найкращий медичний працівник року" 44 000,00 44 000,00

Висвітлення діяльності закладів охорони здоров’я в ЗМІ 133 400,00 133 400,00

Навчання осіб у вищих навчальних закладах з подальшим 

обов'язковим працевлаштуванням
28 000,00 28 000,00

Придбання тест-смужок для виявлення наркотичних засобів 10 000,00 10 000,00

Заходи державної політики з питань молоді 219 000,00 219 000,00

0170

Організаційне, інформаційно-

аналітичне та матеріально-

технічне забезпечення діяльності 

обласної ради, районної ради, 

районної у місті ради (у разі її 

створення), міської, селищної, 

сільської рад та їх виконавчих 

комітетів

Перелік заходів по організації виконання Програми економічного і соціального розвитку м. Покровськ на 2017 рік

Загальний фонд Спеціальний фонд 

РазомКод

Охорона здоров`я

3000
Соціальний захист та соціальне 

забезпечення

2000



Назва головного розпорядника 

коштів 

Найменування видатків 

згідно з типовою програмою 

класифікації видатків та  

кредитування місцевих 

бюджетів

заходи сума заходи сума

Загальний фонд Спеціальний фонд 

РазомКод

Придбання оздоровчих путівок в заміські табори дітім, які потребують 

особливої соціальної уваги та підтримки
399 850,00 399 850,00

Співфінансування заходів, направлених на часткове відшкодуання 

вартості путівок дитячим закладам оздоровлення та відпочинку 

Донецької області за послуги з оздоровлення дітей, які виховуються в 

сім'ях з дітьми

724 600,00 724 600,00

Організація та проведення громадських робіт 68 874,00 68 874,00

7212
Підтримка періодичних видань 

(газет та журналів)

Придбання газетного паперу для Красноармійської регіональної газети 

"Маяк"
200 000,00

Покращання матеріально-технічної бази Красноармійської 

регіональної газети "Маяк"
30 000,00 230 000,00

Складання електронного документа, що містить відомості про 

результати роботи з оцінки землі
18 800,00 18 800,00

Топографічна зйомка земельної ділянки 50 000,00 50 000,00

Послуги з організації тренінингу 200 000,00 200 000,00

Розробка Стратегічного плану розвитку м.Покровська 0,00 0,00

7450
Сприяння розитку малого і 

середнього підприємництва

Реалізація Програми підтримки та партнерства між Красноармійською 

радою та суб"єктами малого і середнього бізнесу на 2016-2020 роки
316 000,00 316 000,00

Побудова оптичної мережі в місті Покровськ для встановлення 

технічних засобів відеоспостереження в рамках реалізації програми "За 

порядок" (обслуговування засобів відеоспостереження)

70 000,00

Побудова оптичної мережі в місті Покровськ для встановлення 

технічних засобів відеоспостереження в рамках реалізації 

програми "За порядок"

593 800,00 663 800,00

Фінансова підтримка ГФ "За порядок" 53 601,00 Фінансова підтримка ГФ "За порядок" 8 399,00 62 000,00

Придбання комп'ютерної і оргтехніки, меблів для  військового 

комісаріату
160 000,00 160 000,00

Проведення капітального ремонту фасаду будівлі Управління 

Державної казначейської службу України у м.Покровськ 

Донецької області

300 000,00 300 000,00

Капітальний ремонт будівлі пожежного депо ДПРЧ-51 9 

державного пожежно-рятувального загону Головного управління 

Державної служби України з надзвичайних ситуацій у Донецькій 

області, розташованого за адресою: м.Покровськ, вул. Захисників 

України, б. 130-Б

1 000 000,00 1 000 000,00

Інформаційно - організаційний супровод державних, міських заходів та 

діяльності міста, витрати на встановлення та підтримку іміджу 

виконавчої влади

529 300,00 529 300,00

Покращення матеріально-технічної бази 26 700,00 26 700,00

Функціонування координаційного комітету самоорганізації населення 1 222 557,00
Придбання комп'ютерної і оргтехніки для координаційного 

комітету самоорганізації населення 
71 443,00 1 294 000,00

Сплата членських внесків ВАОМС "Асоціація міст України" 68 476,00 68 476,00

Виготовлення проектно-кошторисної документації 2 043 112,00 2 043 112,00

Інші видатки8600

Реалізація заходів щодо 

інвестиційного розвитку території
6310

7500
Інші заходи, пов'язані з 

економічною діяльністю

8370

Субвенція з місцевого бюджету 

державному бюджету на 

виконання програм соціально-

економічного розвитку регіонів 

3000
Соціальний захист та соціальне 

забезпечення

Програма стабілізації та 

соціального розвитку територій
7420

Проведення заходів з землеустрою7310



Назва головного розпорядника 

коштів 

Найменування видатків 

згідно з типовою програмою 

класифікації видатків та  

кредитування місцевих 

бюджетів

заходи сума заходи сума

Загальний фонд Спеціальний фонд 

РазомКод

Проведення капітальних ремонтів, реконструкцій, будівництва 10 979 959,00 10 979 959,00

в т.ч. субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на 

здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку 

окремих територій

1 000 000,00 0,00

Приєднання електроустановок Центру надання адміністративних 

послуг (прибудова  до адміністративної будівлі Покровської 

міської ради) до електричних мереж

300 000,00 300 000,00

6430
Розробка схем та проектних 

рішень масового застосування

Розробка Комплексної схеми розміщення тимчасових споруд та 

детального плану території для індивідуальнлгл житлового 

будівництва учасникам бойових дій і особам, прирівняним до них

365 500,00 Виконання проектних робіт 182 000,00 547 500,00

10
Відділ освіти Покровської 

міської ради Донецької області
2 438 272,00 75 926 800,74 78 365 072,74

Освітлення діяльності органів місцевого самоврядування 473 300,00 473 300,00

1000 Освіта Покращення матеріально-технічної бази закладів освіти 1 262 443,00 Покращення матеріально-технічної бази закладів освіти 1 185 900,00 2 448 343,00

Реалізація міні-проектів 82 329,00 Реалізація міні-проектів 37 290,00 119 619,00

Виплата стипендії міського голови для обдарованих дітей та молоді м.

Покровська у сфері освіти
61 200,00

Придбання підручників і посібників для учнів загальноосвітніх 

навчальних закладів
241 395,74 302 595,74

Удосконалення кадрової політики 133 000,00 Капітальний ремонт  закладів освіти 27 902 454,00 28 035 454,00

Виплата одноразової допомоги дітям-сиротам та дітям, позбавлених 

батьківського піклування, яким виповнилось 18 років
30 800,00

в т.ч. субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на 

здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку 

окремих територій

18 575 000,00 18 605 800,00

Безкоштовний відпочинок дітей пільгових категорій у пришкільних 

таборах 
285 600,00

Виготовлення проектно-кошторисної документації та проведення 

експертизи закладів освіти 
230 700,00 516 300,00

3240
Організація та проведення 

громадських робіт
Організація та проведення громадських робіт 109 600,00

Будівництво блочно-модульних міні котелень, які працюють на 

твердому паливі
1 607 545,00 1 717 145,00

6310
Реалізація заходів щодо 

інвестиційного розвитку території

Реконструкція системи теплопостачання, водовідведення, 

водопостачання та енергозабезпечення для підключення блочно-

модульних міні котелень, які працюють на твердому паливі

1 975 696,00 1 975 696,00

Реконструкція  закладів освіти 40 948 547,00 40 948 547,00

в т.ч. субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам для 

реалізації проектів в рамках Надзвичайної кредитної програми 

для відновлення України

40 348 547,00 40 348 547,00

Виготовлення проектно-кошторисної документації та проведення 

експертизи закладів освіти 
1 797 273,00 1 797 273,00

Керівництво і управління у 

відповідній сфері у містах, 

селищах, селах

Реалізація заходів щодо 

інвестиційного розвитку території
6310

0180



Назва головного розпорядника 

коштів 

Найменування видатків 

згідно з типовою програмою 

класифікації видатків та  

кредитування місцевих 

бюджетів

заходи сума заходи сума

Загальний фонд Спеціальний фонд 

РазомКод

15

Управління соціального захисту 

населення Покровської міської 

ради Донецької області

4 083 007,00 397 452,00 4 479 304,00

Покращення матеріально-технічної бази 115 810,00 Покращення матеріально-технічної бази 268 272,00 384 082,00

Освітлення діяльності органів місцевого самоврядування 324 600,00 0,00 324 600,00

Заходи з соціального захисту населення 3 967 197,00 129 180,00 4 095 222,00

Поведення роботи по призначенню та виплаті грошової компенсації 

фізичним особам (ПКМУ №558)
156 250,00 156 250,00

Оплата ЖКП та послуг зв"язку почесним громадянам міста; 

продовження надання пільг інвалідам по зору 1 та 2 групи та дітям 

інвалідам до 18 років по зору на оплату житлово-комунальних послуг, 

придбання побутового палива

173 280,00 173 280,00

в т.ч. за рахунок субвенції з обласного бюджету 110 800,00 110 800,00

Фінансове забезпечення діяльності міської організації ветеранів війни і 

праці, громадських організацій 
339 000,00 67 000,00 406 000,00

Продовжити функціонування відділення з надання безкоштовних  

соціальних послуг "Турбота" 
65 000,00 65 000,00

Надання 100% пільги на оплату послуг зв"язку  інвалідам по зору 1 та 

2 груп міста згідно списків УТОС;  надання пільг іншим категоріям 

громадян з встановлення телефонів, абонплати

283 508,00 283 508,00

Інші видатки на соціальний захист населення 2 604 540,00 2 604 540,00

Забезпечення санаторно-курортними путівками  постраждалих 

внаслідок Чорнобильської катастрофи 2 категорії та дружин 

(чоловіків), опікунів дітей померлого громадянина із числа 

(ліквідаторів, потерпілих) 1, 2 або 3 категорії, смерть якого пов"язана з 

Чорнобильською катастрофою 

62 785,00 62 785,00

Оплата проїзду ліквідаторів аварії на ЧАЄС 1 категорії один раз на рік 

до будь якого пункту України і назад автомобільним, або повітряним, 

або залізничним, або повітряним транспортом

1 155,00 1 155,00

Фінансування діяльності проекту "Соціальне таксі" 4 000,00 4 000,00

Надання компенсації на спорудження надгробка на могилі померлої 

(загиблої) особи, яка має особливі трудові заслуги перед 

Батьківщиною

15 000,00
Проведення капітального ремонту приватних будинків окремим 

категоріям населення, а саме інвалідам ВВВ
28 900,00 43 900,00

Покращення матеріально-технічої бази 32 930,00 33 280,00 66 210,00

Реалізація міні-проекту 104 976,00 104 976,00

Організація та проведення громадських робіт 124 773,00 124 773,00

24

Відділ культури, туризму та 

охорони культурної спадщини 

Покровської міської ради 

Донецької області

8 033 393,00 17 768 025,00 25 801 418,00

4000 Культура i мистецтво Проведення міських, професійних свят та пам'ятних дат 5 777 100,00 235 575,00 6 012 675,00

0180

Соціальний захист та соціальне 

забезпечення

Керівництво і управління у 

відповідній сфері у містах, 

селищах, селах

3000



Назва головного розпорядника 

коштів 

Найменування видатків 

згідно з типовою програмою 

класифікації видатків та  

кредитування місцевих 

бюджетів

заходи сума заходи сума

Загальний фонд Спеціальний фонд 

РазомКод

Освітлення у ЗМІ мистецьких та культурних заходів 972 000,00 Капітальний ремонт закладів культури 12 291 085,00 13 263 085,00

в т.ч. субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на 

здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку 

окремих територій

4 875 000,00 4 875 000,00

Покращення матеріально-технічної бази 1 209 300,00 Покращення матеріально-технічної бази 5 241 365,00 6 450 665,00

Виплата стипендії міського голови для обдарованих дітей та молоді 

м.Покровськ у сфері культури 
29 000,00 29 000,00

3240
Організація та проведення 

громадських робіт
Організація та проведення громадських робіт 45 993,00 45 993,00

13
Комітет по фізичній культурі та 

спорту Покровської міської ради
4 046 550,00 8 085 488,00 12 132 038,00

Освітлення діяльності органів місцевого самоврядування 399 000,00 399 000,00

Проведення навчально-тренувальних зборiв i змагань з олімпійських 

видів спорту
350 000,00 350 000,00

Забезпечення діяльності місцевого центру фізичного здоров'я 

населення  "Спорт для всіх"
2 227 150,00

Забезпечення діяльності місцевого центру фізичного здоров'я 

населення  "Спорт для всіх", в т.ч.:
4 050 254,00 6 277 404,00

 -придбання спортивного обладнання та інвентарю 290 700,00 290 700,00

 - капітальний ремонт НВК №2, ЗОШ № 14,15,33,35 ( з 

облаштуванням спортивних майданчиків)
2 441 000,00 2 441 000,00

 - капітального ремонту залу кікбоксингу, розташованого за 

адресою: Донецька область, м.Покровськ, вул. Шмідта, 137, в 

т.ч.:

1 318 554,00 1 318 554,00

 - субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на 

здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку 

окремих територій 
1 275 000,00 1 275 000,00

Заходи, спрямовані на розвиток спорту 755 400,00 Капітальний ремонт закладів фізичної культури і спорту, в т.ч.: 2 707 514,00 3 462 914,00

Заходи, спрямовані на розвиток футболу 265 000,00

 - субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на 

здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку 

окремих територій. Співфінансування капітального ремонту СК 

"Металург" за адресою: 85300, Донецька область, м.Покровськ, 

вул. Степана Бовкуна, 9/1

650 000,00 915 000,00

Придбання за рахунок залишку субвенції з обласного бюджету  

штучного покриття для сучасного спортивного майданчика та 

його монтаж
27 720,00 27 720,00

Організація громадських оплачувальних робіти для студентської 

молоді під час літніх канікул та у вільний від навчання час
50 000,00 50 000,00

Виготовлення проектно-кошторисної документації та виконання 

робіт по реконструкції СК "Олімпієць" м.Покровськ 1 277 000,00 1 277 000,00

Реалізація заходів щодо 

інвестиційного розвитку території
6310

Керівництво і управління у 

відповідній сфері у містах, 

селищах, селах

5000 Фізична культура і спорт

0180



Назва головного розпорядника 

коштів 

Найменування видатків 

згідно з типовою програмою 

класифікації видатків та  

кредитування місцевих 

бюджетів

заходи сума заходи сума

Загальний фонд Спеціальний фонд 

РазомКод

Виготовлення проектно-кошторисної документації по 

реконструкції  спортивного майданчику (влаштування огорожі та 

штучного покриття загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 14 

Покровської міської ради Донецької області, розташованої за 

адресою: 85300, Донецька область, м.Покровськ, вул.Шмідта, 194 

23 000,00 23 000,00

40

Житлово-комунальний відділ 

Покровської міської ради  

Донецької області 

127 814 300,00 89 840 142,00 217 654 442,00

Освітлення діяльності органів місцевого самоврядування 534 500,00 Покращення матеріально-технічної бази 38 000,00 572 500,00

Організація поховання громадян окремих категорій 20 000,00 20 000,00

Організація та проведення громадських робіт 21 440,00 21 440,00

11 915 512,00 Житлово-експлуатаційне господарство 84 000,00 11 999 512,00

Капітальний ремонт житлового фонду 11 069 284,00 11 069 284,00

Теплопостачання 3 841 800,00
Покращення матеріально-технічної бази, в т.ч. придбання 

спецтехніки
1 390 000,00 5 231 800,00

Водовідведення та водопостачання 1 996 900,00
Покращення матеріально-технічної бази, в т.ч. придбання 

спецтехніки
3 395 400,00 5 392 300,00

Благоустрій 80 043 674,00 Благоустрій 13 700 505,00 93 744 179,00

Комбінати комунальних підприємств, районні виробничі об'єднання та 

інші підприємства, установи та організації ЖКГ
256 090,00

Комбінати комунальних підприємств, районні виробничі 

об'єднання та інші підприємства, установи та організації ЖКГ
273 810,00 529 900,00

6310
Реалізація заходів щодо 

інвестиційного розвитку території

Реконструкція та будівництво об’єктів комунальної власності 

(виготовлення проектно-кошторисної документації), придбання 

житлових об'єктів), в т.ч.:

47 013 802,00 47 013 802,00

субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на 

здійснення заходів щодо підтримки територій, що зазнали 

негативного впливу внаслідок збройного конфлікту на сході 

України

1 300 000,00

субвенціяз державного бюджету місцевим бюджетам для 

реалізації проектів в рамках Надзвичайної кредитної програми 

для відновлення України

23 871 707,00

6324
Будівництво та придбання житла 

для окремих категорій населення
придбання житла в комуальну власність, в т.ч. за рахунок: 1 800 000,00 1 800 000,00

іншої субвенції  з обласного бюджету 400 000,00 400 000,00

Житлово-комунальне 

господарство

Реалізація заходів щодо 

інвестиційного розвитку території
6310

Житлове господарство

6000

Соціальний захист та соціальне 

забезпечення
3400

0180

Керівництво і управління у 

відповідній сфері у містах, 

селищах, селах
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субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на 

будівництво/капітальний ремонт/реконструкцію малих групових 

будинків, будинків підтриманого проживання, 

будівництво/придбання житла для дитячих будинків сімейного 

типу, соціального житла для дітей-сиріт, позбавлених 

батьківського піклування, осіб з їх числа, виготовлення проектно-

кошторисної документації

900 000,00 900 000,00

6650
Утримання та розвиток 

інфраструктури доріг
Аварійно-ямковий ремонт доріг 27 105 041,00 Капітальний ремонт доріг 805 000,00 27 910 041,00

Програма стабілізації та соціально-економічного розвитку території, в 

т.ч. заходи на підтримку учасників АТО
1 207 543,00

Програма стабілізації та соціально-економічного розвитку 

території, в т.ч. заходи на підтримку учасників АТО
4 421 641,00 5 629 184,00

Внески органів влади АРК та органів місцевого самоврядування у 

статутні капітали суб'єктів підприємницької діяльності
5 601 900,00 5 601 900,00

Сприяння та розвиток малого та середнього підприємництва 399 800,00 399 800,00

7500
Інші заходи, пов’язані з 

економічною діяльністю
Виконання передроектних робіт 472 000,00 472 000,00

9110
Охорона та раціональне 

використання природних ресурсів
Заходи з озеленення міст 246 800,00 246 800,00

75

Фінансове управління 

Покровської міської ради 

Донецької області

99 000,00 10 000,00 109 000,00

Керівництво і управління у 

відповідній сфері у містах, 

селищах, селах

Обслуговування веб-сайту "Енергосервіс" 99 000,00 Покращення матеріально-технічної бази 10 000,00 109 000,00

76

Фінансове управління  

Покровської міської ради 

Донецької області (в частині 

міжбюджетних трансфертів)

5 654 087,00 4 413 677,00 10 067 764,00

Інша субвенція м.Павлоград, м. Мирноград, Маріуполь та 

пгт.Шевченко
2 870 445,00 2 870 445,00

Інша субвенція обл.бюджету на проведення заходів з оздоровлення та 

відпочинку дітей
200 000,00 200 000,00

Інша субвенція обл.бюджету на виготовлення посвідчень батьків 

багатодітної сім'ї та дитини з багатодітної родини
9 989,00 9 989,00

Інша субвенція обл.бюджету на надання фінансової підтримки 

суб’єктам  малого підприємництва на реалізацію проектів
2 403 253,00

Інша  субвенція обл. бюджету для забезпечення  

співфінансування виконання робіт на  об’єктах та заходів, що 

здійснюються за рахунок залишків коштів місцевих бюджетів 

населених пунктів Донецької області, на території яких органи 

державної влади тимчасово не здійснюють свої повноваження

4 413 677,00 6 816 930,00

РАЗОМ 166 883 117,00 225 018 777,74 391 901 894,74

Інші послуги, пов’язані з 

економічною діяльністю

Видатки, не віднесені до основних 

груп
8700,8800

0180

7400



Назва головного розпорядника 

коштів 

Найменування видатків 

згідно з типовою програмою 

класифікації видатків та  

кредитування місцевих 

бюджетів

заходи сума заходи сума

Загальний фонд Спеціальний фонд 

РазомКод

Секретар міської ради                                                                                                                                             І.В.Сущенко


