
 

 
 

УКРАЇНА  

ПОКРОВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

  МІСЬКОГО ГОЛОВИ   

 

 

від 22.09.2021 №  460рг 

           м.Покровськ 
 

Про внесення змін до бюджету  

Покровської міської територіальної 

громади  

 

Згідно зі статтею 78 Бюджетного кодексу України від 08.07.2010 № 2456-VI           

(із змінами), на підставі реєстрів про зміни помісячного розпису асигнувань загального 

фонду бюджету на 2021 рік від 08.09.2021 № 53 та спеціального фонду бюджету               

на 2021 рік від 08.09.2021 № 51, Наказу Міністерства розвитку громад та територій 

України від 27.08.2021 № 213, відповідно до пункту 15 рішення Покровської міської ради 

від 24.12.2020 № 8/2-1 «Про бюджет Покровської міської територіальної громади на 2021 

рік», керуючись статтями 42, 59 Закону України від 21.05.1997 № 280/97-ВР «Про місцеве 

самоврядування в Україні» (із змінами), - 
 

             1. Врахувати в складі бюджету Покровської міської територіальної громади 

зменшення бюджетних призначень в сумі  24 354 045,00 грн. за рахунок субвенції з 

державного бюджету місцевим бюджетам на реалізацію проектів в рамках Надзвичайної 

кредитної програми для відновлення України             

за доходами по ККД 41031400 «Субвенції з державного бюджету місцевим 

бюджетам на реалізацію проектів в рамках Надзвичайної кредитної програми для 

відновлення України» загального фонду в сумі 4 059 008,00 грн та спеціального фонду в 

сумі 20 295 037,00 грн. 

за видатками - по головним розпорядникам бюджетних коштів: 

- Відділ освіти Покровській міській раді Донецької області по коду КПКВКМБ 

0617366 «Реалізація проектів в рамках Надзвичайної кредитної програми для відновлення 

України»  КЕКВ 3142 «Реконструкція та реставрація інших об`єктів» в сумі               

14 892 790,00 грн, в тому числі: 

зменшення планових призначень за об’єктами: 

Загальноосвітня школа I-II ступеня № 6 Покровської міської ради по вул. Таманова, 

22а у м. Покровську - реконструкція  під навчально-виховний комплекс № 3 

(коригування) в сумі 3 600 000,00 грн; 

Загальноосвітня школа I-III ступеня № 4 Покровської міської ради по вул. 

Таманова, 16 у м. Покровську -реконструкція (коригування) в сумі 13 261 361 грн 

 збільшення планових призначень за об’єктом: 

Родинська загальноосвітня школа I-III ступеня № 8 Покровської міської ради по 

вул. Перемоги, 6 у м. Родинське - реконструкція  (коригування) в сумі 1 968 571,00 грн. 

 

           - Відділ охорони здоров’я Покровській міській раді Донецької області по коду 

КПКВКМБ 0617366 «Реалізація проектів в рамках Надзвичайної кредитної програми для 

відновлення України»  КЕКВ 3210 «Капітальні трансферти підприємствам (установам, 

організаціям)»  в сумі 9 461 255,00 грн, в тому числі: 

 



зменшення планових призначень за об’єктом: 

Центр первинної медико-санітарної допомоги в м.Красноармійську - капітальний 

ремонт (термомодернізація) будівель(коригування кошторисної документації) в сумі    

9 461 255,00 грн 

 

  2. Департаменту фінансово-економічної політики та управління активами   

Покровської міської ради (Добровольський) внести зміни до розпису бюджету 

Покровської міської територіальної громади на 2021 рік, затвердити це розпорядження 

рішенням міської ради при внесенні змін та доповнень до рішення міської ради від 

24.12.2020 № 8/2-1 «Про бюджет Покровської міської територіальної громади на 2021 

рік». 

 

          3. Координацію за виконанням цього розпорядження покласти на Департамент 

фінансово-економічної політики та управління активами Покровської міської ради  

(Добровольський).  

 

 

Міський  голова                                                                                             Р. Требушкін 

 


