
 

 
 

УКРАЇНА  

ПОКРОВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

МІСЬКОГО ГОЛОВИ   

 

 

від _11.12.2020   №  __581рг___ 
           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), повідомлень Державної казначейської служби 

України від 03.12.2020 №№ 104, 106 про зміни до річного розпису асигнувань державного 

бюджету (міжбюджетні трансферти) на 2020 рік та про зміни до помісячного розпису 

асигнувань загального та спеціального фонду державного бюджету (міжбюджетні 

трансферти) на 2020 рік, постанови Кабінету Міністрів України від 11.11.2020 № 1099 

«Про виділення коштів для забезпечення здійснення деяких заходів, спрямованих на 

запобігання виникненню та поширенню, локалізацію та ліквідацію спалахів, епідемій та 

пандемій гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненою коронавірусом SARS-

CoV-2», наказу Міністерства розвитку громад та територій України від 24.11.2020 № 288 

«Про внесення змін до наказу Мінрегіону від 07 червня 2019 року № 128», листа 

Департаменту фінансів Донецької обласної державної адміністрації від 09.12.2020                                     

№ 05-01/15/1360/0/30-20, реєстру про зміни помісячного розпису асигнувань загального 

фонду місцевого бюджету на 2020 рік від 09.12.2020 № 306, 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.За рахунок субвенції з місцевого бюджету на забезпечення здійснення деяких 

заходів, спрямованих на запобігання виникненню та поширенню, локалізацію та 

ліквідацію спалахів, епідемій та пандемій гострої респіраторної хвороби COVID-19, 

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

бюджету збільшення бюджетних призначень в сумі 3 550 000,00 грн. 

за доходами загального фонду по ККД 41055300 «Субвенція з місцевого бюджету 

на забезпечення здійснення деяких заходів, спрямованих на запобігання виникненню та 

поширенню, локалізацію та ліквідацію спалахів, епідемій та пандемій гострої 

респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2» в сумі 

3 550 000,00 грн. 

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 3210 «Капітальні трансферти 

підприємствам (установам, організаціям)» в сумі 3 550 000,00 грн. 



1.2. За рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на реалізацію 

проектів в рамках Надзвичайної кредитної програми для відновлення України в сумі 

32 089 092,00 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 

5 348 182,00 грн. та по спеціальному фонду в сумі 26 740 910,00 грн. 

 за видатками:  

            збільшення бюджетних призначень, а саме: 

 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 12,00 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 12,00 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 32 406 017,00 грн.; 

             зменшення бюджетних призначень, а саме: 

             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 316 949,00 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. Координацію за виконанням цього рішення покласти на фінансове управління 

Покровської міської ради. 

 

 

 

 

 

  

В.п. міського  голови                                                                                    О. Требушкін 

 


