УКРАЇНА
ПОКРОВСЬКА МІСЬКА РАДА
ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ
РОЗПОРЯДЖЕННЯ
МІСЬКОГО ГОЛОВИ
від 17.11.2020 № 548рг
м.Покровськ

Про внесення змін
до міського бюджету
Згідно зі статтею 78 Бюджетного кодексу України від 08.07.2010 № 2456-VI
(із змінами), 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), реєстру змін до помісячного розпису асигнувань загального фонду
бюджету на 2020 рік від 16.11.2020 № 291, 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 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
2 205,00 грн.
за доходами загального фонду по ККД 41053900 «Інші субвенції з місцевого
бюджету» в сумі 2 205,00 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 2 205,00 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.
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