УКРАЇНА
ПОКРОВСЬКА МІСЬКА РАДА
ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ
РОЗПОРЯДЖЕННЯ
МІСЬКОГО ГОЛОВИ
від 13.11.2020 № 546рг
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 постанови Кабінету Міністрів України від 21.10.2020
№ 984 «Про виділення у 2020 році коштів на забезпечення дезінфікуючими засобами
захисту учасників освітнього процесу в закладах загальної середньої освіти»,
розпорядження голови обласної державної адміністрації, керівника обласної військовоцивільної адміністрації від 06.11.2020 «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 12.11.2020 № 03-01/16/1251/0/30-20, реєстру про
зміни розпису асигнувань загального фонду місцевого бюджету на 2020 рік від 12.11.2020
№ 287, 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
закупівлю засобів захисту учасників освітнього процесу в закладах загальної середньої
освіти під час карантину, за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету в сумі
1 127 913,00 грн., у тому числі:
за доходами загального фонду по ККД 41051400 «Субвенція з місцевого бюджету
на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти "Нова українська
школа" за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету» в сумі 1 127 913,00 грн.
за видатками по Відділу освіти Покровської міської ради Донецької області:
по коду ТПКВКМБ 0611020 «Надання загальної середньої освіти закладами
загальної середньої освіти (у тому числі з дошкільними підрозділами (відділеннями,
групами))», КЕКВ 2210 «Предмети, матеріали, обладнання та інвентар» в сумі
1 127 913,00 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
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