
 

 
 

УКРАЇНА  

ПОКРОВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

МІСЬКОГО ГОЛОВИ   

 

від  10.11.2020 №  544рг 

           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» (із змінами), листа Департаменту фінансів Донецької 

обласної державної адміністрації від 09.11.2020 № 05-01/15/1230/0/30-20, реєстру про 

зміни  розпису асигнувань загального фонду місцевого бюджету на 2020 рік від 09.11.2020 

№ 278, 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 

забезпечення подачею кисню ліжкового фонду закладів охорони здоров’я, які надають 

стаціонарну медичну допомогу пацієнтам з гострою респіраторною хворобою COVID-19, 

спричиненою коронавірусом SARS-CoV-2,  за рахунок відповідної субвенції з державного 

бюджету в сумі 17 790,00 грн., у тому числі: 

            за доходами загального фонду по ККД 41055200 «Субвенція з місцевого бюджету 

на забезпечення подачею кисню ліжкового фонду закладів охорони здоров'я, які надають 

стаціонарну медичну допомогу пацієнтам з гострою респіраторною хворобою COVID-19, 

спричиненою коронавірусом SARS-CoV-2, за рахунок відповідної субвенції з державного 

бюджету»  в сумі 17 790,00 грн. 

            за видатками:  

по головному розпоряднику бюджетних коштів Покровської міської ради 

Донецької області для КНП «Покровська клінічна лікарня інтенсивного лікування» 

Покровської міської ради Донецької області по коду КПКВМБ 0112010 «Багатопрофільна  

стаціонарна медична допомога населенню»,  КЕКВ 2610 «Субсидії та поточні трансферти 

підприємствам (установам, організаціям)» в сумі 17 790,00 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 заступника міського 

голови Телесову І.В. 

 

  

В.п. міського  голови                                                                               О. Требушкін



 


