
 

 
 

УКРАЇНА  

ПОКРОВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

МІСЬКОГО ГОЛОВИ   

 

від _18.08.2020_ №  394рг____ 
           м.Покровськ 
 

 

Про внесення змін  

до міського бюджету  

 

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

(із змінами), на підставі розпорядження голови обласної державної адміністрації,  

керівника  обласної  військово-цивільної  адміністрації від 07 серпня 2020 року «Про 

внесення змін до розпорядження голови облдержадміністрації, керівника обласної 

військово-цивільної адміністрації від 05.12.2019 № 1354/5-19 «Про обласний бюджет на 

2020 рік», листа Департаменту фінансів Донецької обласної державної адміністрації від 

13.08.2020 № 02-03/16/878/0/30-20, реєстру про зміни розпису асигнувань загального 

фонду обласного бюджету на 2020 рік від 13.08.2020 № 181, відповідно до пункту 15 

рішення Покровської міської ради від 20.12.2019 № 7/72-1 «Про бюджет міста Покровськ 

на 2020 рік» (із змінами та доповненями), керуючись статтями 42, 59 Закону України      

від 21.05.1997 № 280/97-ВР «Про місцеве самоврядування в Україні», - 

 

           1. Врахувати в складі міського бюджету збільшення бюджетних призначень на 

реалізацію проектів з реконструкції, капітального ремонту приймальних відділень в 

опорних закладах охорони здоров’я у госпітальних округах, за рахунок коштів відповідної 

субвенції з державного бюджету в сумі 9 448 364,00 грн., у тому числі: 

            за доходами загального фонду по ККД 41052000 «Субвенція з місцевого бюджету 

на реалізацію проектів з реконструкції, капітального ремонту приймальних відділень в 

опорних закладах охорони здоров’я у госпітальних округах за рахунок відповідної 

субвенції з державного бюджету» в сумі 9 448 364,00 грн. 

            за видатками:  

по головному розпоряднику бюджетних коштів Покровській міській раді Донецької 

області по коду КПКВКМБ 0117369 «Реалізація проектів з реконструкції, капітального 

ремонту приймальних відділень в опорних закладах охорони здоров`я у госпітальних 

округах»,  КЕКВ 3210 «Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)» 

в сумі  9 448 364,00 грн. 

 

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

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

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

«Про бюджет міста Покровськ на 2020 рік». 

 

  3. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на керуючого справами 

виконкому ради  Жук А.В.  

 

 

  

В.п. міського  голови                                                                                    С. Федоров 



 

АРКУШ 

погодження до проекту розпорядження 

Покровського міського голови 

 

 

Про внесення  змін  

до міського бюджету  

 

ПІДГОТОВЛЕНИЙ  Фінансовим управлінням Покровської міської ради 

 

                                                                                                               

В.о. начальника фінансового управління    С. Тарасова 

 

ПОГОДЖЕНИЙ 

 

 

 

Керуючий справами  

виконкому ради        А. Жук 

 

 

В.о. начальника відділу юридичного 

забезпечення діяльності міської 

ради та її виконавчих органів      Т. Білецька 

 

 

В.о. начальника  відділу з питань 

діловодства, контролю та роботи 

зі зверненнями громадян      О. Жихарєва 

                                                          
 


