
 

 
 

УКРАЇНА  

ПОКРОВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

МІСЬКОГО ГОЛОВИ   

 

від 21.09.2020 №  __465рг__ 

           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 05.12.2019 № 1354/5-19 «Про 

обласний бюджет на 2020 рік» (зі змінами), листів Департаменту фінансів Донецької 

обласної державної адміністрації від 17.09.2020 № 05-02/28/1014/0/30-20, 18.09.2020                         

№ 05-01/15/1020/0/30-20, реєстрів № 217, 216 від 18.09.2020 та повідомлення 

Департаменту міжбюджетних відносин та видатків місцевих бюджетів Державної 

казначейської служби України № 61 від 18.09.2020 про зміни до річного розпису 

асигнувань державного бюджету (міжбюджетні трансферти), 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 

проведення виборів депутатів місцевих рад та сільських, селищних, міських голів за 

рахунок відповідної субвенції з державного бюджету, яка спрямовується бюджетам міст, 

районів, об’єднаних територіальних громад на підготовку і проведення місцевих виборів 

від 25 жовтня 2020 року та на виготовлення органами ведення Державного реєстру 

виборців списків виборців та іменних запрошень в сумі 2 348 100,00 грн., у тому числі: 

            за доходами загального фонду по ККД 41053000 «Субвенція з місцевого бюджету 

на проведення виборів депутатів місцевих рад та сільських, селищних, міських голів, за 

рахунок відповідної субвенції з державного бюджету» в сумі 2 348 100,00 грн. 

            за видатками - по головному розпоряднику бюджетних коштів Покровській міській 

раді Донецької області по коду КПКВКМБ 0110191 «Проведення місцевих виборів» 

КЕКВ 2282 «Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не 

віднесених до заходів розвитку» - 2 348 100,00 грн. 

 

2. Врахувати в складі міського бюджету зменшення бюджетних призначень 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 (особам, які отримують соціальну послугу догляду вдома у відділеннях 

соціальної допомоги вдома територіальних центрів соціального обслуговування (надання 

соціальних послуг), центрах надання соціальних послуг) в сумі 7 465,39 грн. 



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

бюджету»  в  сумі 7 465,39 грн. 

за видатками - по головному розпоряднику бюджетних коштів Управлінню 

соціального захисту населення Покровської міської ради Донецької області для 

розпорядника нижчого рівня Територіального центру соціального обслуговування 

(надання соціальних послуг) Покровської міської ради Донецької області по коду 

ТПКВКМБ 0813242 «Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального 

забезпечення»,  КЕКВ 2730 «Інші виплати населенню» в сумі  7 465,39 грн. 

 

3. Врахувати в складі міського бюджету збільшення бюджетних призначень за 

рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо 

підтримки територій, що зазнали негативного впливу внаслідок збройного конфлікту на 

сході України в сумі 2 310 000,00 грн. 

 за доходами загального фонду по ККД 41034600 «Субвенція з державного бюджету 

місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо підтримки територій, що зазнали 

негативного впливу внаслідок збройного конфлікту на сході України» в сумі     

2 310 000,00 грн. 

 за видатками – по головному розпоряднику бюджетних коштів Житлово-

комунальному відділу Покровської міської ради Донецької області по коду КПКВКМБ 

1216082 «Придбання житла для окремих категорій населення відповідно до 

законодавства» КЕКВ 3121 «Капітальне будівництво (придбання) житла» в сумі   

2 310 000 грн. 

  

  4. 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». 

 

  5. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на заступника міського 

голови  Телесову І.В.  

 

 

  

В.п. міського  голови                                                                                    О. Требушкін



 


