
 

 
 

УКРАЇНА  

ПОКРОВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

МІСЬКОГО ГОЛОВИ   

 

 

від _28.09.2020  №  __477рг__ 

           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 повідомлень Департаменту міжбюджетних відносин та видатків 

місцевих бюджетів Державної казначейської служби України від 02.09.2020 № 45 та від 

09.09.2020 № 55, 57 про зміни до річного розпису асигнувань державного бюджету 

(міжбюджетні трансферти) на 2020 рік, розпоряджень голови обласної державної 

адміністрації, керівника обласної  військово-цивільної  адміністрації від 05.12.2019          

№ 1354/5-19 «Про обласний бюджет на 2020 рік» (із змінами) та від 04.02.2020 № 104/5-20 

«Про затвердження Програмних заходів обласного фонду охорони навколишнього 

природного середовища на 2020 рік» (із змінами), листів Департаменту фінансів 

Донецької обласної державної адміністрації від 17.09.2020 № 02-03/16/1010/0/30-20, 

23.09.2020 № 03-02/17/1038/0/30-20 та від 25.09.2020 № 05-03/16/1046/0/30-20, 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: 

1.1. Збільшення бюджетних призначень, а саме: 

            -  за рахунок освітньої субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на 

підвищення заробітної плати з нарахуваннями педагогічним працівникам загальноосвітніх 

навчальних закладів в сумі 2 184 400,00 грн. 

за доходами загального фонду по ККД 41033900 «Освітня субвенція з державного 

бюджету місцевим бюджетам» в сумі 2 184 400,00 грн. 

за видатками - по головному розпоряднику бюджетних коштів Відділу освіти 

Покровської міської ради Донецької області по коду КПКВКМБ 0611020 «Надання 

загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти (у тому числі з 

дошкільними підрозділами (відділеннями, групами))»  КЕКВ 2111 «Заробітна плата» в 

сумі 1 790 500,00 грн., КЕКВ 2120 «Нарахування на оплату праці» в сумі 393 900,00 грн.; 
 

- за рахунок іншої субвенції з місцевого бюджету на часткове відшкодування 

частини відсоткових ставок за кредитами, в рамках Регіональної програми з 

відшкодування частини відсотків за кредитами, залученими на заходи з енергозбереження 

та підвищення енергоефективності для населення Донецької області на 2016-2020 роки в 

сумі 2 383,00 грн. 

за доходами загального фонду по ККД 41053900 «Інші субвенції з місцевого 

бюджету» в сумі 2 383,00 грн. 

за видатками - по головному розпоряднику бюджетних коштів Покровська міська 

рада Донецької області по коду КПКВКМБ 0117693 «Інші заходи, пов`язані з 



економічною діяльністю»  КЕКВ 2610 «Субсидії та поточні трансферти підприємствам 

(установам, організаціям)» в сумі 2 383,00 грн. 

 

1.2. Зменшення бюджетних призначень, а саме: 

- за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на реалізацію 

проектів в рамках Надзвичайної кредитної програми для відновлення України в сумі 

125 050 941,00 грн. 

за доходами загального та спеціального фондів по ККД 41031400 «Субвенція з 

державного бюджету місцевим бюджетам на реалізацію проектів в рамках Надзвичайної 

кредитної програми для відновлення України», у тому числі по загальному в сумі 

20 841 823,00 грн. та по спеціальному фонду в сумі 104 209 118,00 грн. 

 за видатками:  

 по головному розпоряднику бюджетних коштів Покровській міській раді Донецької 

області для одержувачів бюджетних коштів: 

 КНП "Покровська клінічна лікарня інтенсивного лікування" Покровської міської 

ради Донецької області по коду КПКВКМБ 0117366 «Реалізація проектів в рамках 

Надзвичайної кредитної програми для відновлення України» за  КЕКВ 3210 «Капітальні 

трансферти підприємствам (установам, організаціям)» у сумі 4 217 191,00 грн.; 

 КП "Центр первинної медико-санітарної допомоги" Покровської міської ради 

Донецької області по коду КПКВКМБ 0117366 «Реалізація проектів в рамках 

Надзвичайної кредитної програми для відновлення України» за  КЕКВ 3210 «Капітальні 

трансферти підприємствам (установам, організаціям)» у сумі 10 261 536 грн.; 

 по головному розпоряднику бюджетних коштів Відділу освіти Покровської міської 

ради Донецької області по коду КПКВКМБ 0617366 «Реалізація проектів в рамках 

Надзвичайної кредитної програми для відновлення України» за КЕКВ 3142 

«Реконструкція та реставрація інших об’єктів» у сумі 72 875 050 грн.; 

 по головному розпоряднику бюджетних коштів Житлово-комунальному відділу 

Покровської міської ради Донецької області по коду КПКВКМБ 1217366 «Реалізація 

проектів в рамках Надзвичайної кредитної програми для відновлення України»                                    

за  КЕКВ 3142 «Реконструкція та реставрація інших об’єктів» у сумі 37 697 164 грн. 

 

- за рахунок субвенції з обласного бюджету на здійснення природоохоронних 

заходів по об’єкту «Будівництво міні-притулку для внутрішнього утримання 

безпритульних тварин та його облаштування стерилізаційним пунктом для кліпсування, 

вакцинації та стерилізації у м. Покровськ 1 пусковий комплекс (в тому числі авторський 

та технічний нагляд)»  в сумі 1 780 000,00 грн. 

            за доходами спеціального фонду по ККД 41053600 «Субвенція з місцевого 

бюджету на здійснення природоохоронних заходів»  в сумі 1 780 000,00 грн. 

за видатками - по головному розпоряднику бюджетних коштів Житлово-

комунальному відділу Покровської міської ради Донецької області по коду КПКВКМБ 

1218311 «Охорона та раціональне використання природних ресурсів»  КЕКВ 3132 

«Капітальний ремонт інших об’єктів» в сумі 1 780 000,00 грн. 

 

- за рахунок іншої субвенції з місцевого бюджету на соціально-економічний 

розвиток територій в сумі 2 029 067,00 грн. 

за доходами загального фонду по ККД 41053900 «Інші субвенції з місцевого 

бюджету» в сумі 2 029 067,00 грн. 

за видатками - по головному розпоряднику бюджетних коштів Покровська міська 

рада Донецької області для одержувача бюджетних коштів КНП "Покровська клінічна 

лікарня інтенсивного лікування" Покровської міської ради Донецької області по коду 

КПКВКМБ 0117322 «Будівництво медичних установ та закладів»  КЕКВ 3210 «Капітальні 

трансферти підприємствам (установам, організаціям)» в сумі 2 029 067,00 грн. 

 

- за рахунок субвенції з обласного бюджету іншим місцевим бюджет на надання 

натуральної допомоги у формі продуктових наборів особам, які отримують соціальну 



послугу догляду вдома у відділеннях соціальної допомоги вдома територіальних центрів 

соціального обслуговування (надання соціальних послуг), центрах надання соціальних 

послуг, дітям, які перебувають у складних життєвих обставинах, та перебувають на обліку 

служб у справах дітей, та багатодітним сім’ям, які перебувають у складних життєвих 

обставинах, у 2020 році (дітям, які перебувають у складних життєвих обставинах, та 

перебувають на обліку служб у справах дітей) в сумі 21,60 грн. 

            за доходами загального фонду по ККД 41053900 «Інші субвенції з місцевого 

бюджету»  в  сумі 21,60 грн. 

за видатками - по головному розпоряднику бюджетних коштів Покровська міська 

рада Донецької області по коду КПКВКМБ 0113242 «Інші заходи у сфері соціального 

захисту і соціального забезпечення»  КЕКВ 2730 «Інші виплати населенню» в сумі       

21,60 грн. 

 

  2. Фінансовому управлінню Покровської міської ради (Родненко) 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 заступника міського 

голови  Хотнянського Я.С.  

 

 

 

  

В.п. міського  голови                                                                                    О. Требушкін



 


