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ПОКРОВСЬКА МІСЬКА РАДА 
ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

РІШЕННЯ                                   

від  26.06.2018 №_7/56-2                                    
м. Покровськ

Про внесення змін та доповнень
до рішення міської ради
від 12.12.2017 № 7/47-2
«Про міський бюджет на 2018 рік»

Керуючись  Бюджетним  кодексом  України,  враховуючи  положення  Закону
України «Про Державний бюджет України на 2018 рік»,  статтями  26, 59, 73 Закону
України «Про місцеве самоврядування в Україні», міська рада

ВИРІШИЛА:

Внести наступні зміни та доповнення до рішення міської ради від 12.12.2017
№ 7/47-2 «Про міський бюджет на 2018 рік» (зі змінами та доповненнями, які внесені
рішенням  міської  ради  від  27.12.2017  №  7/49-1,  від  17.01.2018  №  7/50-2,  від
16.02.2018 № 7/52-2,  від 28.02.2018 № 7/52-1, від 26.03.2018 № 7/53-1, від 23.04.2018
№ 7/54-3, від 24.05.2018 № 7/55-1):

           1.  Пункт 1 викласти в наступній редакції:
«1.  Визначити на 2018 рік:

           1.1. Доходи міського бюджету в сумі 993 972 856,83 грн., у тому числі доходи
загального фонду міського бюджету 929 423 548,83 грн., доходи спеціального фонду
міського бюджету 64 549 308,00 грн., з них бюджет розвитку 54 131 608,00 грн. згідно
з додатком №1 цього рішення.

1.2.  Видатки  міського  бюджету  в  сумі  1 055 016 464,55 грн.,  у  тому  числі
видатки  загального  фонду  міського  бюджету  788 531 325,15 грн.,  видатки
спеціального фонду міського бюджету  266 485 139,40 грн.,  з  них бюджет  розвитку
256 067 439,40 грн.

1.3. Профіцит загального фонду міського бюджету в сумі 201 257 329,09 грн.,
напрямком  використання  якого  визначити  передачу  коштів  із  загального  фонду
бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду) згідно з  додатком № 2 цього
рішення.

1.4.  Дефіцит загального фонду бюджету в сумі  60 365 105,41 грн.,  джерелом
покриття якого є вільний залишок коштів міського бюджету станом на 01.01.2018р.
згідно з додатком № 2 цього рішення. 
           1.5. Дефіцит спеціального фонду міського бюджету в сумі  201 935 831,40 грн.,
джерелом покриття якого визначити: 



            - надходження коштів із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального
фонду) в сумі 201 257 329,09 грн.; 
           - залишків коштів бюджету розвитку спеціального фонду в сумі 678 502,31 грн.
згідно з додатком № 2 цього рішення.».

2. Пункт 2 викласти в наступній редакції:   
«2. Затвердити бюджетні призначення головним розпорядникам коштів міського

бюджету  на  2018  рік  у  розрізі   відповідальних  виконавців   за  бюджетними
програмами, у тому числі по загальному фонду 788 531 325,15  грн. та спеціальному
фонду  266 485 139,40  грн.,  з  них  бюджет  розвитку  256  067  439,40  грн.  згідно  з
додатком № 3 цього рішення.».

          3.  Визначити Перелік об’єктів,  які можуть реалізовуватися у 2018 році за
рахунок коштів субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення
заходів щодо  соціально-економічного розвитку окремих територій на 2018 рік, згідно
з додатком  № 12 цього рішення.

4.  Додатки  1, 2, 3, 4, 5, 6 викласти в новій редакції.

В.о. міського голови                                                                                        І.В. Сущенко



Додаток № 1
до рішення Покровської міської ради
від 26.06.2018  № 7/56-2 

Доходи  міського бюджету по м. Покровську на 2018 рік
грн.

Код Всього Загальний фонд

Спеціальний фонд

Всього

1 2 3 4 5
10000000 Податкові надходження 470,318,224.83 470,238,224.83 80,000.00

11000000 Податки на доходи, податки на прибуток, податки на збільшення ринкової вартості 395,447,914.83 395,447,914.83

11010000 Податок та збір на доходи фізичних осіб 395,341,888.83 395,341,888.83

11010100 383,184,231.83 383,184,231.83

11010200 6,050,000.00 6,050,000.00

11010400 3,867,657.00 3,867,657.00

11010500 2,000,000.00 2,000,000.00

11010900 240,000.00 240,000.00

11020000 Податок на прибуток підприємств 106,026.00 106,026.00

11020200 Податок на прибуток підприємств та фінансових установ комунальної власності 106,026.00 106,026.00

14000000 Внутрішні податки на товари та послуги 22,263,600.00 22,263,600.00
14020000 Акцизний податок з вироблених в Україні підакцизних товарів (продукції) 2,200,000.00 2,200,000.00
14021900 Пальне 2,200,000.00 2,200,000.00

14030000 9,263,600.00 9,263,600.00

14031900 Пальне 9,263,600.00 9,263,600.00

14040000 10,800,000.00 10,800,000.00

18000000 Місцеві податки 52,526,710.00 52,526,710.00
18010000 Податок на майно 22,064,918.00 22,064,918.00

18010100
251,667.00 251,667.00

18010200
275,418.00 275,418.00

18010300
647,716.00 647,716.00

18010400
1,130,417.00 1,130,417.00

18010500 Земельний податок з юридичних осіб 8,490,000.00 8,490,000.00
18010600 Орендна плата з юридичних осіб 7,000,000.00 7,000,000.00
18010700 Земельний податок з фізичних осіб 310,000.00 310,000.00
18010900 Орендна плата з фізичних осіб 3,700,000.00 3,700,000.00
18011000 Транспортний податок з фізичних осіб 259,700.00 259,700.00
18050000 Єдиний податок 30,461,792.00 30,461,792.00
18050300 Єдиний податок з юридичних осіб 4,298,193.00 4,298,193.00
18050400 Єдиний податок з фізичних осіб 26,163,599.00 26,163,599.00
19000000 Інші податки та збори 80,000.00 80,000.00
19010000 Екологічний податок 80,000.00 80,000.00

19010100 77,000.00 77,000.00

19010300 3,000.00 3,000.00

20000000 Неподаткові надходження 20,368,593.00 10,010,893.00 10,357,700.00 20,000.00
21000000 Доходи від власності та підприємницької діяльності 3,612,333.00 3,612,333.00

21010000 27,035.00 27,035.00

21010300 27,035.00 27,035.00

21050000 Плата за розміщення тимчасово вільних коштів місцевих бюджетів 3,585,298.00 3,585,298.00

22000000 Адміністративні збори та платежі, доходи від некомерційної господарської діяльності 5,500,000.00 5,500,000.00

22010000 Плата за надання адміністративних послуг 3,780,000.00 3,780,000.00

22010300 130,000.00 130,000.00

22012500 Плата за надання інших адміністративних послуг 3,500,000.00 3,500,000.00

22012600 150,000.00 150,000.00

22080000 1,600,000.00 1,600,000.00

22080400 1,600,000.00 1,600,000.00

22090000 Державне мито 120,000.00 120,000.00

22090100 85,000.00 85,000.00

Найменування згідно
з класифікацією доходів бюджету в т.ч. бюджет 

розвитку

Податок на  доходи  фізичних осіб, що сплачується податковими агентами, із доходів 
платника податку у вигляді заробітної плати 

 Податок на доходи фізичних осіб з грошового забезпечення, грошових винагород та 
інших виплат, одержаних військовослужбовцями та особами рядового і начальницького 
складу, що сплачується податковими агентами

Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується податковими агентами, із доходів 
платника податку інших ніж заробітна плата

Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується фізичними особами за результатами 
річного декларування

Податок на доходи фізичних осіб від оподаткування пенсійних виплат або щомісячного 
довічного грошового утримання, що сплачується (перераховується) згідно з Податковим 
кодексом України

Акцизний податок з ввезених на митну територію України підакцизних товарів 
(продукції)

Акцизний податок з реалізації суб'єктами господарювання роздрібної торгівлі 
підакцизних товарів

Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений юридичними 
особами, які є власниками об'єктів житлової нерухомості

Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений фізичними 
особами, які є власниками об'єктів житлової нерухомості

Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений фізичними 
особами, які є власниками об'єктів нежитлової нерухомості

Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений юридичними 
особами, які є власниками об'єктів нежитлової нерухомості

Надходження від викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними 
джерелами забруднення

Надходження від розміщення відходів у спеціально відведених для цього місцях чи на 
об'єктах, крім розміщення окремих видів відходів як вторинної сировини

Частина чистого прибутку (доходу) державних або комунальних унітарних підприємств 
та їх об'єднань, що вилучається до відповідного бюджету, та дивіденти (дохід), 
нараховані на акції (частки) господарських товариств, у статутних капіталах яких є 
державна або комунальна власність

Частина чистого прибутку (доходу) комунальних унітарних підприємств та їх об'єднань, 
що вилучається до відповідного місцевого бюджету

Адміністративний збір за проведення державної реєстрації юридичних осіб, фізичних 
осіб - підприємців та громадських формувань

Адміністративний збір за  державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх 
обтяжень

Надходження від орендної плати за користування цілісним майновим комплексом та 
іншим державним майном

Надходження від орендної плати за користування цілісним майновим комплексом та 
іншим майном, що перебуває в комунальній власності

Державне мито, що сплачується за місцем розгляду та оформлення документів, у тому 
числі за оформлення документів на спадщину і дарування



22090400 35,000.00 35,000.00
Державне мито, пов'язане з видачею та оформленням закордонних паспортів (посвідок) 
та паспортів громадян України



24000000 Інші неподаткові надходження 918,560.00 898,560.00 20,000.00 20,000.00
24060000 Інші надходження 898,560.00 898,560.00
24060300 Інші надходження 898,560.00 898,560.00

24170000 Надходження коштів пайової участі у розвитку інфраструктури населеного пункту 20,000.00 20,000.00 20,000.00

25000000 Власні надходження бюджетних установ 10,337,700.00 10,337,700.00

25010000 10,337,700.00 10,337,700.00

25010100 10,130,900.00 10,130,900.00

25010300 Плата за оренду майна бюджетних установ 206,800.00 206,800.00
Разом доходів 490,686,817.83 480,249,117.83 10,437,700.00 20,000.00

40000000 Офіційні трансферти 503,286,039.00 449,174,431.00 54,111,608.00 54,111,608.00
41000000 Від органів державного управління 503,286,039.00 449,174,431.00 54,111,608.00 54,111,608.00
41030000 Субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам 211,734,539.00 157,622,931.00 54,111,608.00 54,111,608.00

41031400 71,516,039.00 17,404,431.00 54,111,608.00 54,111,608.00

41033900 Освітня субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам 75,866,700.00 75,866,700.00
41034200 Медична субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам 60,651,800.00 60,651,800.00

41034500 3,700,000.00 3,700,000.00

41050000 Субвенції з місцевих бюджетів іншим місцевим бюджетам 291,551,500.00 291,551,500.00

41050100 151,749,600.00 151,749,600.00

41050200 2,051,800.00 2,051,800.00

41050300 100,745,100.00 100,745,100.00

41050700 869,600.00 869,600.00

41051200 285,000.00 285,000.00

41051400 1,658,500.00 1,658,500.00

41051500 28,072,900.00 28,072,900.00

у тому числі з:
Покровського районного бюджету 11,790,200.00 11,790,200.00
Ясинуватського районного бюджету 13,000,000.00 13,000,000.00
Добропільського районного бюджету 1,828,700.00 1,828,700.00

41051600 623,400.00 623,400.00

41052000 2,130,800.00 2,130,800.00

41053900 Інші субвенції з місцевого бюджету 3,364,800.00 3,364,800.00
у тому числі з:
з бюджету м.Дружківка 20,000.00 20,000.00
з бюджету м.Селидове 100,000.00 100,000.00
з бюджету м.Слов'янськ 50,000.00 50,000.00

Всього доходів 993,972,856.83 929,423,548.83 64,549,308.00 54,131,608.00

Секретар міської ради І.В.Сущенко

Надходження від плати за послуги, що надаються бюджетними установами згідно із 
законодавством 

Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно  з їх основною 
діяльністю

Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на реалізацію проектів в рамках 
Надзвичайної кредитної програми для відновлення України

Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо 
соціально-економічного розвитку окремих територій

Субвенція з місцевого бюджету на надання пільг та житлових субсидій населенню на 
оплату електроенергії, природного газу, послуг тепло-, водопостачання і водовідведення, 
квартирної плати (утримання будинків і споруд та прибудинкових територій), управління 
багатоквартирним будинком, вивезення побутового сміття та рідких нечистот за рахунок 
відповідної субвенції з державного бюджету

Субвенція з місцевого бюджету на надання пільг та житлових субсидій населенню на 
придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу за рахунок 
відповідної субвенції з державного бюджету

Субвенція з місцевого бюджету на виплату допомоги сім'ям з дітьми, малозабезпеченим 
сім'ям, особам, які не мають права на пенсію, особам з інвалідністю, дітям з 
інвалідністю, тимчасової державної допомоги дітям, тимчасової державної соціальної 
допомоги непрацюючій особі, яка досягла загального пенсійного віку, але не набула 
права на пенсійну виплату, допомоги по догляду за особами з інвалідністю I чи II групи 
внаслідок психічного розладу, компенсаційної виплати непрацюючій працездатній особі, 
яка доглядає за особою з інвалідністю І групи, а також за особою, яка досягла 80-річного 
віку за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету

Субвенція з місцевого бюджету на виплату державної соціальної допомоги на дітей-
сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, грошового забезпечення батькам-
вихователям і прийомним батькам за надання соціальних послуг у дитячих будинках 
сімейного типу та прийомних сім`ях за принципом "гроші ходять за дитиною", оплату 
послуг із здійснення патронату над дитиною та виплату соціальної допомоги на 
утримання дитини в сім'ї патронатного вихователя за рахунок відповідної субвенції з 
державного бюджету

Субвенція з місцевого бюджету на надання державної підтримки особам з особливими 
освітніми потребами за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету

Субвенція з місцевого бюджету на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної 
середньої освіти "Нова українська школа" за рахунок відповідної субвенції з державного 
бюджету

Субвенція з місцевого бюджету на здійснення переданих видатків у сфері охорони 
здоров'я за рахунок коштів медичної субвенції

Субвенція з місцевого бюджету за рахунок залишку коштів медичної субвенції, що 
утворився на початок бюджетного періоду

Субвенція з місцевого бюджету на відшкодування вартості лікарських засобів для 
лікування окремих захворювань за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету









Додаток № 2
до рішення міської ради
від 26.06.2018 № 7/56-2 

Фінансування бюджету м.Покровськ на 2018 рік

грн.

Код Найменування згідно з класифікацією фінансування бюджету 
Спеціальний фонд

Разом
Разом

1 2 3 4 5 6
200000 Внутрішнє фінансування -140,892,223.68 201,935,831.40 201,935,831.40 61,043,607.72

208000 Фінансування за рахунок зміни залишків коштів бюджетів -140,892,223.68 201,935,831.40 201,935,831.40 61,043,607.72

208100 На початок періоду, у т.ч. 60,465,105.41 678,502.31 678,502.31 61,143,607.72

освітньої субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам 3,595,946.00 3,595,946.00

2,748,318.55 27,575.05 27,575.05 2,775,893.60

942,792.54 942,792.54

медичної субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам 8,263,136.94 8,263,136.94

208200 На кінець періоду 100,000.00 100,000.00

208400 -201,257,329.09 201,257,329.09 201,257,329.09 0.00

освітньої субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам -2,750,746.00 2,750,746.00 2,750,746.00 0.00

-6,448,318.55 6,448,318.55 6,448,318.55 0.00

-17,404,431.00 17,404,431.00 17,404,431.00 0.00

-190,600.00 190,600.00 190,600.00 0.00

-942,792.54 942,792.54 942,792.54 0.00

медичної субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам -808,680.00 808,680.00 808,680.00 0.00

-1,622,100.00 1,622,100.00 1,622,100.00 0.00

-500,000.00 500,000.00 500,000.00 0.00

Всього за типом кредитора -140,892,223.68 201,935,831.40 201,935,831.40 61,043,607.72
600000 Фінансування за активними операціями -140,892,223.68 201,935,831.40 201,935,831.40 61,043,607.72
602000 Зміни обсягів бюджетних коштів -140,892,223.68 201,935,831.40 201,935,831.40 61,043,607.72
602100 На початок періоду, у т.ч. 60,465,105.41 678,502.31 678,502.31 61,143,607.72

освітньої субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам 3,595,946.00 3,595,946.00

2,748,318.55 27,575.05 27,575.05 2,775,893.60

942,792.54 942,792.54

медичної субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам 8,263,136.94 8,263,136.94

Загальний 
фонд у т.ч. бюджет 

розвитку

субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення 
заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій

 субвенції з обласного бюджету місцевим бюджетам на створення 
молодіжних центрів у містах, районах, об'єднаних територіальних 
громад Донецької області

Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету 
розвитку (спеціального фонду)

субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення 
заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій

субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на реалізацію 
проектів в рамках Надзвичайної кредитної програми для відновлення 
України

субвенція з місцевого бюджету на надання державної підтримки 
особам з особливими освітніми потребами за рахунок відповідної 
субвенції з державного бюджету

 субвенції з обласного бюджету місцевим бюджетам на 
створеннямолодіжних центрів у містах, районах, об'єднаних 
територіальних громад Донецької області

субвенція з місцевого бюджету на закупівлю дидактичних матеріалів, 
сучасних меблів, комп’ютерного обладнання, відповідного 
мультимедійного контенту для початкових класів згідно з переліком, 
затвердженим МОН

інші субвенції з місцевого бюджету (обласного бюджету на 
придбання на вторинному ринку впорядкованого житла для дітей-
сиріт та дітей, позбавлених батьківского піклування)

субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення 
заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій

 субвенції з обласного бюджету місцевим бюджетам на створення 
молодіжних центрів у містах, районах, об'єднаних територіальних 
громад Донецької області



602200 На кінець періоду 100,000.00 100,000.00

602400 -201,257,329.09 201,257,329.09 201,257,329.09 0.00

освітньої субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам -2,750,746.00 2,750,746.00 2,750,746.00 0.00

-6,448,318.55 6,448,318.55 6,448,318.55 0.00

-17,404,431.00 17,404,431.00 17,404,431.00 0.00

-190,600.00 190,600.00 190,600.00 0.00

-942,792.54 942,792.54 942,792.54 0.00

медичної субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам -808,680.00 808,680.00 808,680.00 0.00

-1,622,100.00 1,622,100.00 1,622,100.00 0.00

-500,000.00 500,000.00 500,000.00 0.00

Всього за типом боргового зобов'язання -140,892,223.68 201,935,831.40 201,935,831.40 61,043,607.72

Секретар міської ради І.В.Сущенко

Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету 
розвитку (спеціального фонду)

субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення 
заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій

субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на реалізацію 
проектів в рамках Надзвичайної кредитної програми для відновлення 
України

субвенція з місцевого бюджету на надання державної підтримки 
особам з особливими освітніми потребами за рахунок відповідної 
субвенції з державного бюджету

 субвенції з обласного бюджету місцевим бюджетам на 
створеннямолодіжних центрів у містах, районах, об'єднаних 
територіальних громад Донецької області

субвенція з місцевого бюджету на закупівлю дидактичних матеріалів, 
сучасних меблів, комп’ютерного обладнання, відповідного 
мультимедійного контенту для початкових класів згідно з переліком, 
затвердженим МОН

інші субвенції з місцевого бюджету (обласного бюджету на 
придбання на вторинному ринку впорядкованого житла для дітей-
сиріт та дітей, позбавлених батьківского піклування)



Додаток № 3
до рішення міської ради
від 26.06.2018 № 7/56-2

Розподіл видатків бюджету м.Покровськ Донецької області на 2018 рік

 

Загальний фонд Спеціальний фонд

РАЗОМ
Всього

з них
Всього

з них

оплата праці бюджет розвитку

0100000 Покровська міська рада Донецької області 132,216,947.32 11,551,350.00 593,800.00 26,899,434.05 21,842,034.05 159,116,381.37
0110000 132,216,947.32 11,551,350.00 593,800.00 26,899,434.05 21,842,034.05 159,116,381.37

0110150 0150 0111 18,450,200.00 10,791,600.00 533,600.00 1,099,400.00 1,099,400.00 19,549,600.00

0110180 0180 0133 Інша діяльність у сфері державного управління 2,338,000.00 677,750.00 60,200.00 261,000.00 261,000.00 2,599,000.00
0111140 1140 0950 Підвищення кваліфікації, перепідготовка кадрів закладами післядипломної освіти 170,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 170,000.00
0112010 2010 0731 Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню 85,735,540.84 0.00 0.00 5,580,422.00 1,813,022.00 91,315,962.84
0112100 2100 0722 Стоматологічна допомога населенню 2,456,983.46 0.00 0.00 974,462.00 974,462.00 3,431,445.46
0112110 2110 Первинна медична допомога населенню 14,039,361.54 0.00 0.00 2,581,344.00 1,291,344.00 16,620,705.54

0112111 2111 0726 14,039,361.54 0.00 0.00 2,581,344.00 1,291,344.00 16,620,705.54

0112140 2140 Програми і централізовані заходи у галузі охорони здоров`я 4,221,319.64 0.00 0.00 0.00 0.00 4,221,319.64
0112141 2141 0763 Програми і централізовані заходи з імунопрофілактики 30,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 30,000.00
0112142 2142 0763 Програми і централізовані заходи боротьби з туберкульозом 120,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 120,000.00
0112143 2143 0763 Програми і централізовані заходи профілактики ВІЛ-інфекції/СНІДу 40,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 40,000.00
0112144 2144 0763 Централізовані заходи з лікування хворих на цукровий та нецукровий діабет 2,411,305.76 0.00 0.00 0.00 0.00 2,411,305.76
0112146 2146 0763 Відшкодування вартості лікарських засобів для лікування окремих захворювань 1,620,013.88 0.00 0.00 0.00 0.00 1,620,013.88
0112150 2150 Інші програми, заклади та заходи у сфері охорони здоров`я 3,565,741.84 0.00 0.00 0.00 0.00 3,565,741.84
0112152 2152 0763 Інші програми та заходи у сфері охорони здоров`я 3,565,741.84 0.00 0.00 0.00 0.00 3,565,741.84
0113210 3210 1050 Організація та проведення громадських робіт 100,000.00 82,000.00 0.00 0.00 0.00 100,000.00
0117322 7322 0443 Будівництво медичних установ та закладів 0.00 0.00 0.00 1,904,638.05 1,904,638.05 1,904,638.05

0117330 7330 0443
Будівництво інших об’єктів соціальної та виробничої інфраструктури комунальної власності

0.00 0.00 0.00 6,551,752.00 6,551,752.00 6,551,752.00

0117350 7350 0443 Розроблення схем планування та забудови територій (містобудівної документації) 0.00 0.00 0.00 260,000.00 260,000.00 260,000.00
0117366 7366 0490 Реалізація проектів в рамках Надзвичайної кредитної програми для відновлення України 27,100.00 0.00 0.00 6,866,416.00 6,866,416.00 6,893,516.00
0117370 7370 0490 Реалізація інших заходів щодо соціально-економічного розвитку територій 135,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 135,000.00
0117610 7610 0411 Сприяння розвитку малого та середнього підприємництва 280,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 280,000.00
0117693 7693 0490 Інші заходи пов'язані з економічною діяльністю 507,700.00 0.00 0.00 700,000.00 700,000.00 1,207,700.00
0118410 8410 0830 Фінансова підтримка засобів масової інформації 190,000.00 0.00 0.00 20,000.00 20,000.00 210,000.00

0119800 9800 0180 0.00 0.00 0.00 100,000.00 100,000.00 100,000.00

0600000 Відділ освіти Покровської міської ради Донецької області 175,074,100.00 121,357,050.00 13,139,988.00 70,700,156.55 65,962,756.55 245,774,256.55
0610000 175,074,100.00 121,357,050.00 13,139,988.00 70,700,156.55 65,962,756.55 245,774,256.55

0610160 0160 0111 2,404,200.00 1,539,400.00 31,000.00 64,805.00 64,805.00 2,469,005.00

0611010 1010 0910 Надання дошкільної освіти 51,892,800.00 34,569,300.00 5,002,700.00 7,366,985.00 2,636,885.00 59,259,785.00

0611020 1020 0921 107,433,324.00 76,183,150.00 6,800,614.00 10,197,118.55 10,189,818.55 117,630,442.55

0611090 1090 0960 5,353,800.00 4,022,800.00 309,400.00 16,000.00 16,000.00 5,369,800.00

0611140 1140 0950 Підвищення кваліфікації, перепідготовка кадрів закладами післядипломної освіти 171,800.00 0.00 0.00 0.00 0.00 171,800.00
0611150 1150 0990 Методичне забезпечення діяльності навчальних закладів 804,600.00 591,700.00 17,900.00 0.00 0.00 804,600.00

Код 
ТПКВКМБ / 
ТКВКБМС

Код 
ФКВКБ

Найменування головного розпорядника, відповідального виконавця, бюджетної програми або напряму 
видатків згідно з типовою відомчою / ТПКВКМБ / ТКВКБМС комунальні 

послуги та 
енергоносії

Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної 
ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад

Первинна медична допомога населенню, що надається центрами первинної медичної (медико-санітарної) 
допомоги

Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного 
розвитку регіонів

Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об`єднаних 
територіальних громадах

Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами (в т. ч. школою-
дитячим садком, інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, 
колегіумами

Надання позашкільної освіти позашкільними закладами освіти, заходи із позашкільної роботи з 
дітьми



 

Загальний фонд Спеціальний фонд

РАЗОМ
Всього

з них
Всього

з них

оплата праці бюджет розвитку

Код 
ТПКВКМБ / 
ТКВКБМС

Код 
ФКВКБ

Найменування головного розпорядника, відповідального виконавця, бюджетної програми або напряму 
видатків згідно з типовою відомчою / ТПКВКМБ / ТКВКБМС комунальні 

послуги та 
енергоносії

0611160 1160 Інші програми, заклади та заходи у сфері освіти 6,767,076.00 4,409,700.00 978,374.00 110,695.00 110,695.00 6,877,771.00
0611161 1161 0990 Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти 5,848,400.00 4,409,700.00 98,300.00 110,695.00 110,695.00 5,959,095.00
0611162 1162 0990 Інші програми та заходи у сфері освіти 918,676.00 0.00 880,074.00 0.00 0.00 918,676.00
0613210 3210 1050 Організація та проведення громадських робіт 50,000.00 41,000.00 0.00 0.00 0.00 50,000.00
0617321 7321 0443 Будівництво освітніх установ та закладів 0.00 0.00 0.00 1,632,800.00 1,632,800.00 1,632,800.00
0617363 7363 0490 Реалізація проектів в рамках Надзвичайної кредитної програми для відновлення України 2,130,000.00 2,130,000.00 2,130,000.00
0617366 7366 0490 Реалізація проектів в рамках Надзвичайної кредитної програми для відновлення України 196,500.00 0.00 0.00 49,181,753.00 49,181,753.00 49,378,253.00
0800000 Управління соціального захисту населення Покровської міської ради Донецької області 275,918,965.00 11,820,327.00 293,900.00 2,277,842.00 2,277,842.00 278,196,807.00
0810000 275,918,965.00 11,820,327.00 293,900.00 2,277,842.00 2,277,842.00 278,196,807.00

0810160 0160 0111 10,337,130.00 7,573,900.00 161,700.00 111,270.00 111,270.00 10,448,400.00

0813010 3010 151,749,600.00 0.00 0.00 0.00 0.00 151,749,600.00

0813011 3011 1030 9,392,900.00 0.00 0.00 0.00 0.00 9,392,900.00

0813012 3012 1060 Надання субсидій населенню для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг 142,356,700.00 0.00 0.00 0.00 0.00 142,356,700.00

0813020 3020 2,051,800.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,051,800.00

0813021 3021 1030 262,970.00 0.00 0.00 0.00 0.00 262,970.00

0813022 3022 1060 1,788,830.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,788,830.00

0813030 3030 387,128.00 0.00 0.00 36,272.00 36,272.00 423,400.00

0813031 3031 1030 Надання інших пільг окремим категоріям громадян відповідно до законодавства 80,728.00 0.00 0.00 36,272.00 36,272.00 117,000.00
0813032 3032 1070 Надання пільг окремим категоріям громадян з оплати послуг зв`язку 106,400.00 0.00 0.00 0.00 0.00 106,400.00

0813033 3033 1070
Компенсаційні виплати на пільговий проїзд автомобільним транспортом окремим категоріям громадян

200,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 200,000.00

0813040 3040 Надання допомоги сім`ям з дітьми, малозабезпеченим сім`ям, тимчасової допомоги дітям 74,774,570.00 0.00 0.00 0.00 0.00 74,774,570.00
0813041 3041 1040 Надання допомоги у зв`язку з вагітністю і пологами 646,640.00 0.00 0.00 0.00 0.00 646,640.00
0813042 3042 1040 Надання допомоги при усиновленні дитини 350,880.00 0.00 0.00 0.00 0.00 350,880.00
0813043 3043 1040 Надання допомоги при народженні дитини 45,835,840.00 0.00 0.00 0.00 0.00 45,835,840.00
0813044 3044 1040 Надання допомоги на дітей, над якими встановлено опіку чи піклування 7,238,890.00 0.00 0.00 0.00 0.00 7,238,890.00
0813045 3045 1040 Надання допомоги на дітей одиноким матерям 10,907,530.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10,907,530.00
0813046 3046 1040 Надання тимчасової державної допомоги дітям 337,350.00 0.00 0.00 0.00 0.00 337,350.00
0813047 3047 1040 Надання державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім`ям 9,457,440.00 0.00 0.00 0.00 0.00 9,457,440.00

0813080 3080 25,970,530.00 0.00 0.00 0.00 0.00 25,970,530.00

0813081 3081 1010
Надання державної соціальної допомоги особам з інвалідністю з дитинства та дітям з інвалідністю

22,025,540.00 0.00 0.00 0.00 0.00 22,025,540.00

0813082 3082 1010 2,840,880.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,840,880.00

0813083 3083 1010
Надання допомоги по догляду за особами з інвалідністю I чи II групи внаслідок психічного розладу

759,430.00 0.00 0.00 0.00 0.00 759,430.00

0813084 3084 1040 338,200.00 0.00 0.00 0.00 0.00 338,200.00

0813085 3085 1010 6,480.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6,480.00

Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об`єднаних 
територіальних громадах

Надання пільг та житлових субсидій населенню на оплату електроенергії, природного газу, послуг 
тепло-, водопостачання і водовідведення, квартирної плати, вивезення побутового сміття та рідких 
нечистот

Надання пільг на оплату житлово-комунальних послуг окремим категоріям громадян відповідно до 
законодавства

Надання пільг та субсидій населенню на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і 
скрапленого газу

Надання пільг на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу окремим 
категоріям громадян відповідно до законодавства

Надання субсидій населенню для відшкодування витрат на придбання твердого та рідкого пічного 
побутового палива і скрапленого газу

Надання пільг з оплати послуг зв`язку, інших передбачених законодавством пільг окремим категоріям 
громадян та компенсації за пільговий проїзд окремих категорій громадян

Надання допомоги особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, особам, які не мають права на пенсію, 
непрацюючій особі, яка досягла загального пенсійного віку, але не набула права на пенсійну виплату, 
допомоги по догляду за особами з інвалідністю І чи

Надання державної соціальної допомоги особам, які не мають права на пенсію, та особам з інвалідністю, 
державної соціальної допомоги на догляд

Надання тимчасової державної соціальної допомоги непрацюючій особі, яка досягла загального пенсійного 
віку, але не набула права на пенсійну виплату

Надання щомісячної компенсаційної виплати непрацюючій працездатній особі, яка доглядає за особою з 
інвалідністю I групи, а також за особою, яка досягла 80-річного віку
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0813100 3100 4,906,780.00 3,749,000.00 120,200.00 1,455,300.00 1,455,300.00 6,362,080.00

0813104 3104 1020 3,840,980.00 3,027,600.00 70,000.00 30,500.00 30,500.00 3,871,480.00

0813105 3105 1010 Надання реабілітаційних послуг особам з інвалідністю та дітям з інвалідністю 1,065,800.00 721,400.00 50,200.00 1,424,800.00 1,424,800.00 2,490,600.00
0813120 3120 Здійснення соціальної роботи з вразливими категоріями населення 456,100.00 348,000.00 12,000.00 0.00 0.00 456,100.00
0813121 3121 1040 Утримання та забезпечення діяльності центрів соціальних служб для сім`ї, дітей та молоді 456,100.00 348,000.00 12,000.00 0.00 0.00 456,100.00

0813160 3160 1010 219,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 219,000.00

0813180 3180 1060 151,600.00 0.00 0.00 0.00 0.00 151,600.00

0813190 3190 Соціальний захист ветеранів війни та праці 240,600.00 0.00 0.00 675,000.00 675,000.00 915,600.00

0813192 3192 1030 240,600.00 0.00 0.00 675,000.00 675,000.00 915,600.00

0813210 3210 1050 Організація та проведення громадських робіт 183,227.00 149,427.00 0.00 0.00 0.00 183,227.00

0813230 3230 1040 869,600.00 0.00 0.00 0.00 0.00 869,600.00

0813240 3240 Інші заклади та заходи 3,621,300.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3,621,300.00
0813242 3242 1090 Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення 3,621,300.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3,621,300.00
0900000 Управління сім'ї, молоді та спорту  Покровської міської ради Донецької області 7,731,011.95 2,979,650.83 294,960.12 6,023,955.94 6,023,955.94 13,754,967.89
0910000 7,731,011.95 2,979,650.83 294,960.12 6,023,955.94 6,023,955.94 13,754,967.89

0910160 0160 0111 663,204.95 165,650.83 15,250.12 39,000.00 39,000.00 702,204.95

0913130 3130 Реалізація державної політики у молодіжній сфері 300,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 300,000.00
0913133 3133 1040 Інші заходи та заклади молодіжної політики 300,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 300,000.00

0913140 3140 1040 839,800.00 0.00 0.00 0.00 0.00 839,800.00

0915010 5010 Проведення спортивної роботи в регіоні 200,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 200,000.00
0915011 5011 0810 Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з олімпійських видів спорту 200,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 200,000.00
0915030 5030 Розвиток дитячо-юнацького та резервного спорту 2,187,800.00 1,200,000.00 122,700.00 0.00 0.00 2,187,800.00
0915031 5031 0810 Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл 2,187,800.00 1,200,000.00 122,700.00 0.00 0.00 2,187,800.00
0915040 5040 Підтримка і розвиток спортивної інфраструктури 780,210.00 494,000.00 126,710.00 2,665,438.58 2,665,438.58 3,445,648.58
0915041 5041 0810 Утримання та фінансова підтримка спортивних споруд 780,210.00 494,000.00 126,710.00 2,665,438.58 2,665,438.58 3,445,648.58
0915060 5060 Інші заходи з розвитку фізичної культури та спорту 2,759,997.00 1,120,000.00 30,300.00 1,169,517.36 1,169,517.36 3,929,514.36

0915061 5061 0810 2,358,697.00 810,000.00 30,300.00 1,156,517.36 1,156,517.36 3,515,214.36

0915063 5063 0810 Забезпечення діяльності централізованої бухгалтерії 401,300.00 310,000.00 0.00 13,000.00 13,000.00 414,300.00
917363 7363 0490 Реалізація проектів в рамках Надзвичайної кредитної програми для відновлення України 0.00 0.00 0.00 2,150,000.00 2,150,000.00 2,150,000.00

Надання соціальних та реабілітаційних послуг громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, 
дітям з інвалідністю в установах соціального обслуговування

Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування 
у зв`язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю

Надання соціальних гарантій фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого 
віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, хворим, які не здатні до самообслуговування і 
потребують сторонньої допомоги

Надання пільг населенню (крім ветеранів війни і праці, військової служби, органів внутрішніх справ 
та громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи) на оплату житлово-
комунальних послуг

Надання фінансової підтримки громадським організаціям ветеранів і осіб з інвалідністю, діяльність яких має 
соціальну спрямованість

Виплата державної соціальної допомоги на дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського 
піклування, у дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім`ях, грошового забезпечення 
батькам-вихователям і прийомним батькам за надання соціальних послуг у

Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об`єднаних 
територіальних громадах

Оздоровлення та відпочинок дітей (крім заходів з оздоровлення дітей, що здійснюються за рахунок 
коштів на оздоровлення громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи)

Забезпечення діяльності місцевих центрів фізичного здоров`я населення `Спорт для всіх` та проведення 
фізкультурно-масових заходів серед населення регіону
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1000000 20,763,600.00 11,825,200.00 1,181,100.00 15,612,532.54 15,069,632.54 36,376,132.54

1010000 20,763,600.00 11,825,200.00 1,181,100.00 15,612,532.54 15,069,632.54 36,376,132.54

1010160 0160 0111 316,600.00 253,800.00 0.00 0.00 0.00 316,600.00

1011100 1100 0960 8,847,200.00 6,764,000.00 446,900.00 4,396,724.00 3,881,824.00 13,243,924.00

1013210 3210 1050 Організація та проведення громадських робіт 50,000.00 41,000.00 0.00 0.00 0.00 50,000.00
1014030 4030 0824 Забезпечення діяльності бібліотек 3,980,000.00 2,730,800.00 569,400.00 1,874,023.00 1,865,023.00 5,854,023.00
1014040 4040 0824 Забезпечення діяльності музеїв i виставок 829,200.00 549,700.00 98,900.00 854,062.00 835,062.00 1,683,262.00

1014060 4060 0828 1,511,800.00 848,800.00 65,900.00 4,855,823.54 4,855,823.54 6,367,623.54

1014080 4080 Інші заклади та заходи в галузі культури і мистецтва 5,228,800.00 637,100.00 0.00 3,631,900.00 3,631,900.00 8,860,700.00
1014081 4081 0829 Забезпечення діяльності інших закладів в галузі культури і мистецтва 963,000.00 637,100.00 0.00 65,200.00 65,200.00 1,028,200.00
1014082 4082 0829 Інші заходи в галузі культури і мистецтва 4,265,800.00 0.00 0.00 3,566,700.00 3,566,700.00 7,832,500.00
1100000 Комітет по фізичній культурі та спорту  Покровської міської ради Донецької області 3,044,876.88 1,628,795.17 378,535.88 774,219.06 774,219.06 3,819,095.94
1110000 3,044,876.88 1,628,795.17 378,535.88 774,219.06 774,219.06 3,819,095.94

1110160 0160 0111 289,927.32 138,229.28 5,481.28 0.00 0.00 289,927.32

1115010 5010 Проведення спортивної роботи в регіоні 177,307.41 0.00 0.00 0.00 0.00 177,307.41
1115011 5011 0810 Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з олімпійських видів спорту 177,307.41 0.00 0.00 0.00 0.00 177,307.41
1115030 5030 Розвиток дитячо-юнацького та резервного спорту 859,561.02 494,637.41 165,902.39 0.00 0.00 859,561.02
1115031 5031 0810 Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл 859,561.02 494,637.41 165,902.39 0.00 0.00 859,561.02
1115040 5040 Підтримка і розвиток спортивної інфраструктури 1,247,312.68 861,404.17 170,752.21 659,140.42 659,140.42 1,906,453.10
1115041 5041 0810 Утримання та фінансова підтримка спортивних споруд 1,247,312.68 861,404.17 170,752.21 659,140.42 659,140.42 1,906,453.10
1115060 5060 Інші заходи з розвитку фізичної культури та спорту 470,768.45 134,524.31 36,400.00 115,078.64 115,078.64 585,847.09

1115061 5061 0810 470,768.45 134,524.31 36,400.00 115,078.64 115,078.64 585,847.09

1200000 Житлово-комунальний відділ Покровської міської ради Донецької області 113,942,224.00 1,812,400.00 2,226,900.00 138,719,999.26 138,639,999.26 252,662,223.26
1210000 113,942,224.00 1,812,400.00 2,226,900.00 138,719,999.26 138,639,999.26 252,662,223.26

1210160 0160 0111 3,410,700.00 1,812,400.00 26,900.00 13,000.00 13,000.00 3,423,700.00

1213210 3210 1050 Організація та проведення громадських робіт 39,522.00 0.00 0.00 0.00 0.00 39,522.00
1213240 3240 Інші заклади та заходи 20,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20,000.00
1213242 3242 1090 Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення 20,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20,000.00
1216010 6010 Утримання та ефективна експлуатація об`єктів житлово-комунального господарства 17,623,751.00 0.00 0.00 10,123,723.00 10,123,723.00 27,747,474.00
1216011 6011 0620 Експлуатація та технічне обслуговування житлового фонду 12,394,051.00 0.00 0.00 8,733,723.00 8,733,723.00 21,127,774.00
1216012 6012 0620 3,322,100.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3,322,100.00
1216013 6013 0620 Забезпечення діяльності водопровідно-каналізаційного господарства 1,907,600.00 0.00 0.00 1,390,000.00 1,390,000.00 3,297,600.00

1216020 6020 0620 0.00 0.00 0.00 1,500,000.00 1,500,000.00 1,500,000.00

1216030 6030 0620 Організація благоустрою населених пунктів 80,830,500.00 0.00 2,200,000.00 15,157,642.26 15,157,642.26 95,988,142.26
1216080 6080 Реалізація державних та місцевих житлових програм 0.00 0.00 0.00 1,750,000.00 1,750,000.00 1,750,000.00
1216082 6082 0610 Придбання житла для окремих категорій населення відповідно до законодавства 0.00 0.00 0.00 1,000,000.00 1,000,000.00 1,000,000.00
1216086 6086 0610 Інша діяльність щодо забезпечення житлом громадян 0.00 0.00 0.00 750,000.00 750,000.00 750,000.00
1217310 7310 0443 Будівництво об`єктів житлово-комунального господарства 0.00 0.00 0.00 26,392,844.00 26,392,844.00 26,392,844.00
1217366 7366 0490 Реалізація проектів в рамках Надзвичайної кредитної програми для відновлення України 65,051.00 0.00 0.00 16,533,317.00 16,533,317.00 16,598,368.00
1217370 7370 0490 Реалізація інших заходів щодо соціально-економічного розвитку територій 502,900.00 0.00 0.00 30,044,847.00 30,044,847.00 30,547,747.00
1217460 7460 Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури 11,000,000.00 0.00 0.00 1,666,900.00 1,666,900.00 12,666,900.00

1217461 7461 0456 11,000,000.00 0.00 0.00 1,666,900.00 1,666,900.00 12,666,900.00

1217670 7670 0490 Внески до статутного капіталу суб'єктів господарювання 0.00 0.00 35,457,726.00 35,457,726.00 35,457,726.00
1217693 7693 0490 Інші заходи, пов’язані з економічною діяльністю 449,800.00 0.00 0.00 0.00 0.00 449,800.00

Відділ культури, туризму та охорони культурної спадщини Покровської міської ради Донецької 
області

Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об`єднаних 
територіальних громадах

Надання спеціальної освіти школами естетичного виховання (музичними, художніми, 
хореографічними, театральними, хоровими, мистецькими)

Забезпечення діяльності палаців i будинків культури, клубів, центрів дозвілля та iнших клубних 
закладів

Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об`єднаних 
територіальних громадах

Забезпечення діяльності місцевих центрів фізичного здоров`я населення `Спорт для всіх` та проведення 
фізкультурно-масових заходів серед населення регіону

Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об`єднаних 
територіальних громадах

Забезпечення діяльності з виробництва, транспортування, постачання теплової енергії

Забезпечення функціонування підприємств, установ та організацій, що виробляють, виконують та/або 
надають житлово-комунальні послуги

Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого 
бюджету



 

Загальний фонд Спеціальний фонд

РАЗОМ
Всього

з них
Всього

з них

оплата праці бюджет розвитку

Код 
ТПКВКМБ / 
ТКВКБМС

Код 
ФКВКБ

Найменування головного розпорядника, відповідального виконавця, бюджетної програми або напряму 
видатків згідно з типовою відомчою / ТПКВКМБ / ТКВКБМС комунальні 

послуги та 
енергоносії

1218310 8310 Запобігання та ліквідація забруднення навколишнього природного середовища 0.00 0.00 0.00 80,000.00 0.00 80,000.00

1218311 8311 0511 Охорона та раціональне використання природних ресурсів 0.00 0.00 0.00 80,000.00 0.00 80,000.00
3700000 Фінансове управління Покровської міської ради Донецької області 59,839,600.00 2,206,600.00 40,800.00 5,477,000.00 5,477,000.00 65,316,600.00
3710000 59,839,600.00 2,206,600.00 40,800.00 5,477,000.00 5,477,000.00 65,316,600.00

3710160 0160 0111 3,244,400.00 2,206,600.00 40,800.00 371,800.00 371,800.00 3,616,200.00

3719110 9110 0180 Реверсна дотація 48,495,300.00 0.00 0.00 0.00 0.00 48,495,300.00
3719150 9150 0180 Інші дотації з місцевого бюджету 3,900,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3,900,000.00

3719410 9410 0180 600,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 600,000.00

3719770 9770 0180 Інші субвенції з місцевого бюджету 3,599,900.00 0.00 0.00 4,805,200.00 4,805,200.00 8,405,100.00

3719800 9800 0180 0.00 0.00 0.00 300,000.00 300,000.00 300,000.00

 Всього 788,531,325.15 165,181,373.00 18,149,984.00 266,485,139.40 256,067,439.40 1,055,016,464.55

Секретар міської ради І.В. Сущенко

Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об`єднаних 
територіальних громадах

Субвенція з місцевого бюджету на здійснення переданих видатків у сфері охорони здоров`я за рахунок 
коштів медичної субвенції

Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного 
розвитку регіонів



Додаток № 4
до рішення ради

від 26.06.2018 № 7/56-2

Показники міжбюджетних трансфертів між міським бюджетом м.Покровськ Донецької області та іншими бюджетами на 2018 рік 

грн.

Міжбюджетні трансферти

Загальний фонд Спеціальний фонд

з бюджету м.Покровськ  Донецької області до бюджету м.Покровськ Донецької обдасті до бюджету м.Покровськ Донецької обдасті

Інша субвенція з місцевого бюджету

Обласний бюджет 200,000.00 2,000,000.00 2,130,800.00 94,400.00 2,077,400.00 94,800.00 200,000.00 36,400.00 4,805,200.00 190,600.00 500,000.00 2,400,000.00 1,622,100.00

м.Мирноград 600,000.00

м.Дружківка 20,000.00

м.Селидове 100,000.00

м.Слов’янськ 50,000.00

сел.Шевченко 1,399,900.00 100,000.00

Покровський район 11,790,200.00

Ясинуватський район 3,800,000.00 13,000,000.00

Добропільський район 1,828,700.00

ВСЬОГО 600,000.00 200,000.00 1,399,900.00 2,000,000.00 100,000.00 3,800,000.00 2,130,800.00 94,400.00 2,077,400.00 26,618,900.00 170,000.00 94,800.00 200,000.00 36,400.00 4,805,200.00 190,600.00 500,000.00 2,400,000.00 1,622,100.00

Секретар міської ради І.В. Сущенко

Найменування 
адміністративно-

територіальної одиниці

з бюджету 
м.Покровськ 

Донецької 
обдасті

Субвенція з 
місцевого 

бюджету на 
здійснення 
переданих 
видатків у 

сфері охорони 
здоров'я за 

рахунок 
коштів 

медичної 
субвенції  

Інші субвенції 
з місцевого бюджету

Інша дотація 
з місцевого бюджету

Субвенція з 
місцевого 

бюджету за 
рахунок 

відповідної 
субвенції з 
державного 

бюджету

Субвенція з 
місцевого 

бюджету на 
надання 

державної 
підтримки 

особам з 
особливими 

освітніми 
потребами за 

рахунок 
відповідної 
субвенції з 
державного 

бюджету

Субвенція з місцевого бюджету на 
здійснення переданих видатків у сфері 

охорони здоров'я за рахунок коштів 
медичної субвенції  

Інші субвенції
 з місцевого 

бюджету

Субвенція з 
місцевого 

бюджету на 
надання 

державної 
підтримки 

особам з 
особливими 

освітніми 
потребами за 

рахунок 
відповідної 
субвенції з 
державного 

бюджету

Інші субвенції
 з місцевого бюджету

на медичне 
обслуговуванн
я мешканців 
м.Покровськ 

Донецької 
області

 на 
проведення 

заходів з  
оздоровленн

я та 
відпочинку 

дітей

на благоустрій 
населених 
пунктів, 

організація 
громадських 

робіт, 
проведення 

заходів та інші 
витрати

на надання 
фінансової 
підтримки 
суб’єктам  

малого 
підприємницт

ва на 
реалізацію 
проектів

на заробітну 
плату з 

нарахування
ми

на здійснення 
заходів щодо 
соціально-

економічного 
розвитку 
територій

на 
відшкодування 

вартості 
лікарських 
засобів для 
лікування 
окремих 

захворювань

на здійснення 
видатків 

споживання

на здійснення 
переданих видатків у 

сфері охорони 
здоров’я за рахунок 

коштів медичної 
субвенції в частині 

цільових видатків на 
лікування хворих на 

цукровий та 
нецукровий діабет

на надання вторинної 
медичної допомоги 

мешканцям інших міст та 
районів

на надання 
пільг на 
оплату 

житлово-
комунальних 

послуг 
інвалідам по 

зору 1 та 2 
груп, а також 

дітям-
інвалідам по 

зору

на організацію 
заходів, 

направлених на 
часткове 

відшкодування 
вартості путівок 

дитячим закладам 
оздоровлення та 

відпочинку 
Донецької області 

за послуги з 
оздоровлення дітей, 
які виховуються в 

сім’ях з дітьми

на відрядження 
вчителів, 

асистентів 
вчителів закладів 

загальної 
середньої освіти з 
інклюзивним та 

інтегрованим 
навчанням та 
заступників 
директорів 

закладів загальної 
середньої освіти 
для підвищення 

кваліфікації 

для забезпечення  
співфінансування 
виконання робіт 
на  об’єктах та 

заходів, що 
здійснюються за 

рахунок залишків 
коштів місцевих 

бюджетів 
населених 

пунктів 
Донецької 
області, на 

території яких 
органи державної 
влади тимчасово 

не здійснюють 
свої 

повноваження

на оснащення 
кабінетів 

інклюзивно-
ресурсних 

центрів

на придбання на 
вторинному ринку 

впорядкованого 
житла для дітей-

сиріт та дітей, 
позбавлених 

батьківського 
піклування, осіб з 
їх числа, віком від 
18 до 23 років, які 

перебувають на 
квартирному 

обліку і 
потребують 
поліпшення 

житлових умов

на створення 
молодіжних 

центрів у містах  
в рамках 
реалізації 

проекту "Гідна 
країна для гідних 

людей"

на закупівлю 
дидактичних 
матеріалів, 

сучасних меблів, 
комп’ютерного 

обладнання, 
відповідного 

мультимедійного 
контенту для 
початкових 

класів згідно з 
переліком, 

затвердженим 
МОН



Додаток № 5
до рішення ради

 від 26.06.2018  № 7/56-2

Перелік об’єктів, видатки на які у 2018 році будуть проводитися за рахунок коштів бюджету розвитку міського бюджету
(грн.)

Назва об’єктів та заходів

0110000 8,365,053.05

0117322 7322 0443

391,032.00 2018

39,276.00 2018

300,000.00 2018

1,165,621.05 2018

0117330 7330 0443

3,589,084.00 2018

Виготовлення проектно - кошторисної документації 600,000.00 2018

0117350 7350 0443 Виготовлення генерального плану та його експертиза, розробка детального плану території 260,000.00 2018

0117366 7366 0490 2,020,040.00 2018

0610000 50,649,253.00

0617321 7321 0443 1,467,500.00 2018

Код програмної 
класифікації 
видатків та 

кредитування 
місцевих бюджетів

Код типової 
програмної 

класифікації видатків 
та кредитування 

місцевих бюджетів Код функціональної 
класифікації видатків 

та кредитування 
міського бюджету

Назва головного розпорядника 
коштів

Обсяг видатків з 
міського бюджету на 

2018 рік

Термін введення 
об`єкту 

будівництва в 
експлуатаціюКод тимчасової 

класифікації видатків 
та кредитування для 
бюджетів місцевого 

самоврядування

Найменування видатків згідно з 
типовою програмою класифікації 

видатків та  кредитування місцевих 
бюджетів

Апарат (секретаріат) місцевої 
ради (Верховної Ради 
Автономної Республіки Крим, 
обласних, Київської та 
Севастопольської міських 
рад, районних рад і рад міст 
обласного та 
республіканського 
Автономної Республіки Крим, 
районного значення, 
селищних, сільських рад, 
районних рад у містах)
Покровська міська рада 
Донецької області

Будівництво медичних установ 
та закладів 

Будівництво блочної модульної міні-котельні, яка працює на твердому паливі, розташованої за адресою: 
85300, Донецька обл., м. Покровськ, вул. Руднєва, 73 для опалення Покровської ЦРЛ

Реконструкція систем теплопостачання, водопостачання, водовідведення та енергозбереження для 
підключення блочної модульної міні-котельні, яка працює на твердому паливі, розташованої за адресою: 
85300, Донецька обл., м. Покровськ, вул. Руднєва, 73 для опалення Покровської ЦРЛ

Проектно-кошторисна документація "Реконструкція приміщення, розташованого за адресою: Донецька обл., 
м. Покровськ, вул. Таманова, 15а для розміщення амбулаторії"

Реконструкція приміщення, розташованого за адресою: Донецька обл., м.Покровськ, вул.Захисників 
України, 33 для розміщення амбулаторії № 10 КМУ "ЦПМСД" м.Покровськ

Будівництво інших об’єктів 
соціальної та виробничої 

інфраструктури комунальної 
власності

Будівництво прибудови до адміністративних будівель під Центр надання адміністративних послуг на площі 
Шибанкова,11 м.Покровськ Донецької області

Розроблення схем планування 
та забудови територій 
(містобудівної документації)

Реалізація проектів в рамках 
Надзвичайної кредитної 
програми для відновлення 
України

Реконструкція головного корпусу Покровської центральної районної лікарні із заходами по 
енергозбереженню, розташованого за адресою: м. Покровськ, вул. Руднєва, 73

Відділ освіти Покровської 
міської ради Донецької 
області

Будівництво освітніх установ та 
закладів Реконструкція спортивного майданчику (влаштування огорожі та штучного покриття) загальноосвітньої 

школи I-III ступенів № 14 Покровської міської ради Донецької області, розташованої за адресою: 85300, 
Донецька область, м.Покровськ, вул.Шмидта, 194



Назва об’єктів та заходів

Код програмної 
класифікації 
видатків та 

кредитування 
місцевих бюджетів

Код типової 
програмної 

класифікації видатків 
та кредитування 

місцевих бюджетів Код функціональної 
класифікації видатків 

та кредитування 
міського бюджету

Назва головного розпорядника 
коштів

Обсяг видатків з 
міського бюджету на 

2018 рік

Термін введення 
об`єкту 

будівництва в 
експлуатаціюКод тимчасової 

класифікації видатків 
та кредитування для 
бюджетів місцевого 

самоврядування

Найменування видатків згідно з 
типовою програмою класифікації 

видатків та  кредитування місцевих 
бюджетів

1217366 7366 0490 13,587,656.00 2018

11,053,808.00 2018

13,806,666.00 2018

10,733,623.00 2018

1210000 48,741,212.00

1216082 6082 0610 Придбання квартир для дітей-сиріт 1,000,000.00 2018

1216086 6086 0610 Придбання квартир 750,000.00 2018

1217310 7310 0443 Реконструкція парку "Ювілейний" м. Покровськ Донецька область (І етап І черга) 5,500,000.00 2018

32,998.35 2018

119,167.26 2018

63,248.43 2018

435,523.68 2018

33,952.27 2018

Реалізація проектів в рамках 
Надзвичайної кредитної 
програми для відновлення 
України

Реконструкція загальноосвітньої школи І-ІІ ступенів № 6 під навчально-виховний комплекс № 3  
Покровської міської ради Донецької області, розташованої за адресою: Донецька обл., м. Покровськ, вул. 
Таманова, 22а (коригування)

Реконструкція загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 4  Покровської міської ради Донецької області, 
розташованої за адресою: Донецька обл., м. Покровськ, вул. Таманова, 16(коригування)

Реконструкція Родинської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №8 Покровської міської ради Донецької 
області, розташованої за адресою: 85311, Донецька обл., м. Родинське, вул. Перемоги, 6 (коригування)

Реконструкція загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №35 Покровської міської ради Донецької області, 
розташованої за адресою:85310, Донецька обл., м. Родинське, вул. Шахтарська, 19 (коригування)

Житлово-комунальний відділ 
Покровської міської ради 
Донецької області

Придбання житла для окремих 
категорій населення відповідно 
до законодавства

Інша діяльність щодо 
забезпечення житлом громадян

Будівництво об'єктів житлово - 
комунального господарства

Будівництво блочної модульної міні – котельні, яка працює на твердому паливі, розташованої за адресою: 
85300, Донецька обл., м. Покровськ, вул. Таманова, буд.16 для опалення загальноосвітньої школи І-ІІІ 
ступенів №4 Покровської міської ради Донецької області (коригування)

Реконструкція систем теплопостачання, водовідведення, водопостачання та енергозабезпечення для 
підключення блочної модульної міні – котельні, яка працює на твердому паливі, розташованої за адресою: 
85300, Донецька обл., м. Покровськ, вул. Таманова, буд.16 для опалення загальноосвітньої школи І-ІІІ 
ступенів №4 Покровської міської ради Донецької області (коригування)

Будівництво блочної модульної міні – котельні, яка працює на твердому паливі, розташованої за адресою: 
85300, Донецька обл., м. Покровськ, м-н Шахтарський, 33б, для опалення загальноосвітньої школи І-ІІІ 
ступенів №9 Покровської міської ради Донецької області (коригування)

Реконструкція систем теплопостачання, водовідведення, водопостачання та енергозабезпечення для 
підключення блочної модульної міні – котельні, яка працює на твердому паливі, розташованої за адресою: 
85300, Донецька обл., м. Покровськ, м-н Шахтарський, 33б, для опалення загальноосвітньої школи І-ІІІ 
ступенів №9 Покровської міської ради Донецької області (коригування) 

Будівництво блочної модульної міні – котельні, яка працює на твердому паливі, розташованої за адресою: 
85300, Донецька обл., м. Покровськ, вул. 1-го Травня, буд.63 для опалення Навчально-виховного комплексу 
№ 2 Покровської міської ради Донецької області (загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №5 м. Покровська 
Донецької області) (коригування)



Назва об’єктів та заходів

Код програмної 
класифікації 
видатків та 

кредитування 
місцевих бюджетів

Код типової 
програмної 

класифікації видатків 
та кредитування 

місцевих бюджетів Код функціональної 
класифікації видатків 

та кредитування 
міського бюджету

Назва головного розпорядника 
коштів

Обсяг видатків з 
міського бюджету на 

2018 рік

Термін введення 
об`єкту 

будівництва в 
експлуатаціюКод тимчасової 

класифікації видатків 
та кредитування для 
бюджетів місцевого 

самоврядування

Найменування видатків згідно з 
типовою програмою класифікації 

видатків та  кредитування місцевих 
бюджетів

216,863.40 2018

30,513.36 2018

400,437.30 2018

143,699.89 2018

Оплата робіт з авторського та технічного нагляду по закладам освіти 33,696.06 2018

256,600.00 2018

443,400.00 2018

256,600.0 2018

443,400.0 2018

Експертиза проектів по реконструкції котелень мікрорайону № 1-17 і котельні № 8 м-н "Лазурний" 360,000.0 2018

20,000.0 2018

Виготовлення проектно - кошторисної документації 60,000.0 2018

8,771,413 2018

8,771,331 2018

1217366 7366 0490 6,912,637.00 2018

9,685,731.00 2018

1217370 7370 0490 Придбання у комунальну власність Палацу спорту "Олімп" ( м. Мирноград) 4,000,000.00 2018

ВСЬОГО 107,755,518.05

Секретар міської ради                                                                                                                                  І.В.Сущенко

Реконструкція систем теплопостачання, водовідведення, водопостачання та енергозабезпечення для 
підключення блочної модульної міні – котельні, яка працює на твердому паливі, розташованої за адресою: 
85300, Донецька обл.,м. Покровськ, вул. 1-го Травня, буд.63 для опалення Навчально-виховного комплексу 
№ 2 Покровської міської ради Донецької області (загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №5 м. Покровська 
Донецької області) (коригування)

Будівництво блочної модульної міні-котельні, яка працює на твердому паливі, розташованої за адресою: 
85300, Донецька обл., м. Покровськ, вул. Захисників України (вул. Дніпропетровська), буд.33, для опалення 
Дошкільного навчального закладу № 5 "Івушка" Покровської міської ради Донецької області (коригування)

Реконструкція систем теплопостачання, водовідведення, водопостачання та енергозабезпечення для 
підключення блочної модульної міні-котельні, яка працює на твердому паливі, розташованої за адресою: 
85300, Донецька обл., м. Покровськ, вул. Захисників України (вул. Дніпропетровська), буд.33, для опалення 
Дошкільного навчального закладу № 5 "Івушка" Покровської міської ради Донецької області (коригування)

Реконструкція систем теплопостачання ДНЗ №63 Покровської міської ради Донецької області, для 
підключення блочної модульної міні-котельні, яка працює на твердому паливі

Реконструкція котельні мікрорайону № 1-17 м. Покровськ, Донецької області, з встановленням 
теплогенеруючого обладнання для виробництва теплової енергії з біо-палива

Реконструкція котельні мікрорайону № 1-17 м. Покровськ, Донецької області, з встановленням турбінної 
установки для генерації електроенергії за "зеленим тарифом" з біо-палива

Реконструкція котельної № 8 мікрорайону Лазурний м. Покровськ Донецької області з встановленням 
теплогенеруючого обладнання для виробництва теплової енергії з біо-палива

Реконструкція котельні № 8 мікрорайону Лазурний м. Покровськ, Донецької області, з встановленням 
турбінної установки для генерації електроенергії за "зеленим тарифом" з біо-палива

Експертиза по робочому проекту: "Реконструкція громадської будівлі під Пенсійний фонд з прибудовою по 
пр-ту Шахтобудівельників,8 м. Покровськ Донецької області"

Реконструкція теплопункту з улаштуванням модульної котельні на твердому паливі, розташованого за 
адресою: Донецька обл.,м.Покровськ, вул.Таманова, 20в

Реконструкція теплопункту з улаштуванням модульної котельні на твердому паливі, розташованого за 
адресою: Донецька обл., м. Покровськ, вул.Заводська,6а 

Реалізація проектів в рамках 
Надзвичайної кредитної 
програми для відновлення 
України

Реконструкція громадської будівлі під багатоквартирний житловий будинок розташований за адресою: 
Донецька обл., м. Покровськ, вул. Захисників України, 1

Реконструкція гуртожитку під багатоквартирний житловий будинок, розташований за адресою: Донецька 
обл., м. Покровськ, мікрорайон Шахтарський,12

Реалізація інших заходів щодо 
соціально-економічного 
розвитку територій



Додаток № 6
до рішення міської ради
від 26.06.2018 № 7/56-2

Перелік заходів по організації виконання Програми економічного і соціального розвитку м.Покровськ на 2018 рік

грн.

Назва головного розпорядника коштів 

Заходи Разом

сума сума

01 Покровська міська рада Донецької області 15,707,461.48 21,842,034.05 37,549,495.53

0150 0111
1,371,400.00 1,371,400.00

Покращення матеріально-технічної бази 803,800.00 803,800.00
Капітальний ремонт приміщень адмінбудівель 295,600.00 295,600.00

0111140 1140 0950 Удосконалення кадрової політики 170,000.00 170,000.00

0112010 2010 0731
75,000.00 75,000.00

Покращення матеріально-технічної бази 70300.00 389,100.00 459,400.00

0112100 2100 0722 Стоматологічна допомога населенню

50,000.00 50,000.00

1,328,800.00 168,900.00 1,497,700.00

0112111 2111 0725

Утримання та діяльність молочної кухні 980,400.00 980,400.00

50,000.00 50,000.00

30,000.00 30,000.00

Впровадження електронного документообігу 178,000.00 178,000.00
Покращення матеріально-технічної бази 38700.00 454,580.00 493,280.00

0112141 2141 0763 30,000.00 30,000.00

0112142 2142 0763 Реалізація заходів по боротьбі із туберкульозом 120,000.00 120,000.00

0112143 2143 0763 Профілактика та лікування ВІЛ-інфекції та СНІД 40,000.00 40,000.00

0112144 2144 0763 2,411,305.76 2,411,305.76

0112146 2146 0763 1,620,013.88 1,620,013.88

0112152 2152 0763 Інши програми та заходи у сфері  охорони здоров'я

325,000.00 325,000.00

2,452,100.00 2,452,100.00

265,000.00 265,000.00

12,855.72 12,855.72

510,786.12 510,786.12

0113210 3210 1050 Організація та проведення громадських робіт 100,000.00 100,000.00

0117330 7330 0443

3,589,084.00 3,589,084.00

2,362,668.00 2,362,668.00

Виготовлення проектно - кошторисної документації 600,000.00 600,000.00

0117350 7350 0443 260,000.00 260,000.00

0117370 7370 0490 Проведення тренінгу 135,000.00 135,000.00

0117610 7610 0411 280,000.00 280,000.00

0117693 7693 0490 Інші заходи, пов'язані з економічною діяльністю

700,000.00 700,000.00

Фінансова підтримка ГФ "За порядок" 407,700.00 407,700.00

100,000.00 100,000.00

0180 0133 Інша діяльність у сфері державного управління

1,001,000.00 1,001,000.00

Покращення матеріально-технічної бази 261,000.00 261,000.00

1,337,000.00 1,337,000.00

0112000 2000 Охорона здоров’я 3,066,248.00 3,066,248.00

0117322 7322 0443 Будівництво медичних установ та закладів 1,904,638.05 1,904,638.05

0117366 7366 0490 27,100.00 6,866,416.00 6,893,516.00

Код програмної 
класифікації 
видатків та 

кредитування 
місцевих 
бюджетів

Код типової 
програмної 

класифікації видатків 
та кредитування 

місцевих бюджетів
Код 

функціональної 
класифікації 
видатків та 

кредитування 
міського бюджету

Загальний 
фонд

Спеціальний 
фонд 

Код тимчасової 
класифікації видатків 
та кредитування для 
бюджетів місцевого 

самоврядування

Найменування видатків згідно з типовою програмою 
класифікації видатків та  кредитування місцевих 

бюджетів

*0110150

Організаційне, інформаційно-аналітичне та 
матеріально-технічне забезпечення діяльності 
обласної ради, районної ради, районної у місті ради 
(у разі її створення), міської, селищної, сільської 
рад 

Висвітлення діяльності органів місцевого 
самоврядування

Підвищення кваліфікації, перепідготовка кадрів  
закладами післядипломної освіти

Багатопрофільна стаціонарна медична допомога 
населенню

Висвітлення діяльності закладів охорони здоров’я в 
ЗМІ

Забезпечення пільгової категорії населення  зубним 
протезуванням

Забезпечення виконання заходів з стоматологічного 
обслуговування населення міст Покровськ, 
Родинське, смт Шевченко та Покровського району

Первинна медична допомога населенню, що 
надається центрами первинної медичної  (медико-
санітарної ) допомоги

Висвітлення діяльності закладів охорони здоров’я в 
ЗМІ

Навчання осіб у вищих навчальних закладах з 
подальшим обов'язковим працевлаштуванням

Програми і централізовані заходи з 
імунопрофілактики

Проведення імунопрофілактики населення проти 
вакцинокерованих інфекцій

Програми і централізовані заходи  боротьби з 
туберкульозом

Програми і централізовані заходи  профілактики 
ВІЛ-інфекції СНІДУ 

Централізовані заходи з лікування хворих на 
цукровий та нецукровий діабет

Забезпечення пільгової категорії населення  
препаратами інсуліну (на лікування хворих на 
цукровий та нецукровий діабет)

Відшкодування вартості лікарських засобів для 
лікування окремих захворювань

Відшкодування вартості лікарських засобів для 
лікування окремих захворювань

Забезпечення виконання заходів з стоматологічного 
обслуговування населення міст Покровськ, 
Родинське, смт Шевченко та Покровського району

Соціальне забезпечення пільгової категорії 
населення

Забезпечення дітей, хворих на фенілкетонурію, 
продуктами лікувального харчування

Забезпечення пільгової категорії населення  
препаратами інсуліну (на лікування хворих на 
цукровий та нецукровий діабет)

Відшкодування вартості лікарських засобів для 
лікування окремих захворювань

Будівництво інших об’єктів соціальної та 
виробничої інфраструктури комунальної власності

Будівництво прибудови до адміністративних 
будівель під Центр надання адміністративних 
послуг на площі Шибанкова,11 м.Покровськ 
Донецької області (співфінансування)

Капітальний ремонт частини приміщення 
адміністративної будівлі для розміщення Центру 
надання адміністративних послуг на площі 
Шибанкова,11 м.Покровськ Донецької області

Розроблення схем планування та забудови 
територій (містобудівної документації)

Виготовлення генерального плану та його 
експертиза, розробка детального плану території

Реалізація інших заходів щодо соціально-
економічного розвитку територій

Сприяння розвитку малого і середнього 
підприємництва

Підтримка та партнерство між Покровською 
міською радою та суб’єктами малого і середнього 
бізнесу

Побудова оптичної мережі в місті Покровськ для 
встановлення технічних засобів 
відеоспостереження в рамках реалізації програми 
"За порядок"

Відшкодування відсоткових ставок за залученими в 
фінансових установах короткостроковими 
кредитами на заходи з підвищення 
енергоефективності

*0110180

Інформаційно - організаційний супровод 
державних, міських заходів та діяльності міста, 
витрати на встановлення та підтримку іміджу 
виконавчої влади

Функціонування координаційного комітету 
самоорганізації населення 

Проведення капітальних ремонтів закладів охорони 
здоров’я

Проведення реконструкцій, будівництва закладів 
охорони здоров’я

Реалізація проектів в рамках Надзвичайної 
кредитної програми для відновлення України

Капітальний ремонт та реконструкція закладів 
охорони здоров’я згідно постанови КМУ від 
25.11.2015 № 1068"    



Назва головного розпорядника коштів 

Заходи Разом

сума сума

Код програмної 
класифікації 
видатків та 

кредитування 
місцевих 
бюджетів

Код типової 
програмної 

класифікації видатків 
та кредитування 

місцевих бюджетів
Код 

функціональної 
класифікації 
видатків та 

кредитування 
міського бюджету

Загальний 
фонд

Спеціальний 
фонд 

Код тимчасової 
класифікації видатків 
та кредитування для 
бюджетів місцевого 

самоврядування

Найменування видатків згідно з типовою програмою 
класифікації видатків та  кредитування місцевих 

бюджетів

0119800 9800 0180 100,000.00 100,000.00

0118410 8410 0830 Фінансова підтримка засобів масової інформації 190,000.00 20,000.00 210,000.00

06  2,115,100.00 65,962,756.55 68,077,856.55

0610160 0160 0111
249,900.00 249,900.00

Покращення матеріально-технічної бази 64,805.00 64,805.00

0611010 1010 0910 Надання дошкільної освіти

Проведення капітальних ремонтів закладів освіти 2,636,885.00 2,636,885.00

Покращення матеріально-технічної бази 136,000.00 136,000.00

Омолодження та видалення зелених насаджень 108,600.00 108,600.00

0611020 1020 0921

67,200.00 67,200.00

Омолодження та видалення зелених насаджень 87,000.00 87,000.00

Проведення капітальних ремонтів закладів освіти 4,799,372.55 4,799,372.55

Покращення матеріально-технічної бази 801,700.00 3,055,300.40 3,857,000.40

2,317,300.00 2,317,300.00

367,500.00 367,500.00

50,000.00 50,000.00

17,845.60 17,845.60

0611090 1090 0960 Покращення матеріально-технічної бази 16,000.00 16,000.00

0611140 1140 0950 Удосконалення кадрової політики 171,800.00 171,800.00

0611161 1161 0990 Покращення матеріально-технічної бази 110,695.00 110,695.00

0611162 1162 0990 Інші програми та заходи у сфері освіти 25,400.00 25,400.00

0613210 3210 1050 Організація та проведення громадських робіт Організація та проведення громадських робіт 50,000.00 50,000.00

0617321 7321 0443 Будівництво освітніх установ та закладів 1,632,800.00 1,632,800.00

0617363 7363 0490 Проведення капітальних ремонтів закладів освіти 2,130,000.00 2,130,000.00

0617366 7366 0490 49,181,753.00 49,181,753.00

08 5,338,455.00 2,277,842.00 7,616,297.00

0810160 0160 0111
459,900.00 459,900.00

Покращення матеріально-технічної бази 111,270.00 111,270.00

0813031 3031 1030

65,928.00 65,928.00

5,000.00 5,000.00

9,800.00 9,800.00

36,272.00 36,272.00

0813032 3032 1070 106,400.00 106,400.00

0813033 3033 1070 200,000.00 200,000.00

0813104 3104 1020
71,700.00 71,700.00

Покращення матеріально-технічної бази 30,500.00 30,500.00

0813105 3105 1010
Фінансування діяльності проекту "Соціальне таксі" 4,000.00 4,000.00

Покращення матеріально-технічної бази 1,424,800.00 1,424,800.00

Субвенція з місцевого бюджету державному 
бюджету на виконання програм соціально-
економічного розвитку регіонів

Капітальний ремонт приміщення по вул. Мандрика, 
7

Придбання газетного паперу для Покровської 
регіональної газети "Маяк"

Відділ освіти Покровської міської ради 
Донецької області

Керівництво і управління у відповідній сфері у 
містах (місті Києві), селищах, селах, об`єднаних 
територіальних громадах

Висвітлення діяльності органів місцевого 
самоврядування

Надання загальної середньої освіти 
загальноосвітніми  навчальними закладами (в т.ч. 
школою-дитячим садком, інтернатом при школі), 
спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, 
колегіумами

Виплата стипендії міського голови для обдарованих 
дітей та молоді м. Покровська у сфері освіти

Закупівля дидактичних матеріалів, сучасних 
меблів, комп'ютерного обладнання, відповідного 
мультимедійного контенту для початкових класів.

Безкоштовний відпочинок дітей пільгових 
категорій у пришкільних таборах 

Заходи з проведення всеукраїнської дитячо-
юнацької військово-спортивної гри «Джура» 
(«Сокіл») 

Придбання підручників і посібників для учнів 
загальноосвітніх навчальних закладів

Надання позашкільної освіти позашкільними 
закладами освіти, заходи із позашкільної роботи з 
дітьми

Підвищення кваліфікації, перепідготовка кадрів  
закладами післядипломної освіти

Забезпечення діяльності інших закладів у сфері 
освіти

Виплата одноразової допомоги дітям-сиротам та 
дітям, позбавлених батьківського піклування, яким 
виповнилось 18 років

Проведення реконструкцій, будівництва закладів 
освіти

Виконання інвестиційних проектів в рамках 
здійснення заходів щодо соціально-економічного 
розвитку окремих територій

Реалізація проектів в рамках Надзвичайної 
кредитної програми для відновлення України

Реконструкція закладів освіти згідно постанови 
КМУ від 25.11.2015 № 1068

Управління соціального захисту населення 
Покровської міської ради Донецької області

Керівництво і управління у відповідній сфері у 
містах (місті Києві), селищах, селах, об`єднаних 
територіальних громадах

Висвітлення діяльності органів місцевого 
самоврядування

Надання інших пільг окремим категоріям громадян 
відповідно до законодавства

Забезпечення санаторно-курортними путівками 
постраждалих внаслідок аварії на ЧАЕС 2 категорії 
та дружин (чоловіків), опікунів дітей померлого 
громадянина із числа (ліквідаторів, потерпілих) 1, 2 
або 3 категорії, смерть якого пов’язана з 
Чорнобильською катастрофою

Оплата проїзду ліквідаторів аварії на ЧАЄС 1 
категорії один раз на рік до будь якого пункту 
України і назад автомобільним, або повітряним, або 
залізничним  транспортом                                            
                                        

Поховання померлих (загиблих) осіб, які мають 
особливі заслуги перед Батьківщиною, учасників 
бойових дій і інвалідів війни та громадян, які 
мають звання "Почесний громадянин міста 
Покровська"                                                                 

Проведення капітального ремонту приватних 
будинків окремим категоріям населення, а саме 
інвалідам ВВВ

Надання пільг окремим категоріям громадян з 
оплати послуг зв'язку

Надання пільг з послуг зв’язку ветеранам війни та 
праці, громадянам, постраждалим внаслідок аварії 
на ЧАЕС, ветеранам, пенсіонерам силових 
структур та багатодітним сім’ям;                                 
                                                   

Компенсаційні виплати на пільговий проїзд 
автомобільним транспортом окремим категоріям 
громадян

Компенсаційні виплати на пільговий проїзд 
автомобільним  транспортом окремим категоріям 
громадян

Забезпечення соціальними послугами за місцем 
проживання громадян, які не здатні до 
самообслуговування у зв'язку з похилим віком, 
хворобою, інвалідністю

Функціонування відділення з надання 
безкоштовних  соціальних послуг «Турбота»

Надання реабілітаційних послуг особам з 
інвалідністю та дітям з інвалідністю



Назва головного розпорядника коштів 

Заходи Разом

сума сума

Код програмної 
класифікації 
видатків та 

кредитування 
місцевих 
бюджетів

Код типової 
програмної 

класифікації видатків 
та кредитування 

місцевих бюджетів
Код 

функціональної 
класифікації 
видатків та 

кредитування 
міського бюджету

Загальний 
фонд

Спеціальний 
фонд 

Код тимчасової 
класифікації видатків 
та кредитування для 
бюджетів місцевого 

самоврядування

Найменування видатків згідно з типовою програмою 
класифікації видатків та  кредитування місцевих 

бюджетів

0813160 3160 1010 219,000.00 219,000.00

0813180 3180 1060

56,800.00 56,800.00

94,800.00 94,800.00

0813192 3192 1030

215,600.00 215,600.00

675,000.00 675,000.00

25,000.00 25,000.00

0813210 3210 1050 Організація та проведення громадських робіт Організація та проведення громадських робіт 183,227.00 183,227.00

0813242 3242 1090 3,621,300.00 3,621,300.00

09 3,498,497.00 6,023,955.94 9,522,452.94

910160 0160 0111
393,700.00 393,700.00

Покращення матеріально-технічної бази 39,000.00 39,000.00
913133 3133 1040 Інші заходи та заклади молодіжної політики 100,000.00 100,000.00

913140 3140 1040

239,900.00 239,900.00

199,900.00 199,900.00

200,000.00 200,000.00

200,000.00 200,000.00

5011 0810 200,000.00 200,000.00

5041 0810 2,665,438.58 2,665,438.58

5061 0810 2,358,697.00 1,156,517.36 3,515,214.36

0915063 5063 0810 Покращення матеріально-технічної бази 13,000.00 13,000.00

7363 0490 2,150,000.00 2,150,000.00

10 4,771,800.00 15,069,632.54 19,841,432.54

1013210 3210 1050 Організація та проведення громадських робіт 50,000.00 50,000.00

1014082 4082 0829 Інші заходи в галузі культури і мистецтва 4,265,800.00 3,566,700.00 7,832,500.00

1011100 1100 0960

3,870,824.00 3,870,824.00

Покращення матеріально-технічної бази 11,000.00 11,000.00

1014000 4000
7,157,408.54 7,157,408.54

Покращення матеріально-технічної бази 456,000.00 463,700.00 919,700.00

11 762,801.45 774,219.06 1,537,020.51

1110160 0160 0111 114,725.00 114,725.00

1115011 5011 0810 177,308.00 177,308.00

1115041 5041 0810 659,140.42 659,140.42

1115061 5061 0810 470,768.45 115,078.64 585,847.09

12 110,930,424.00 138,719,999.26 249,650,423.26

1210160 0160 0111
398,900.00 398,900.00

Покращення матеріально-технічної бази 13,000.00 13,000.00
1213210 3210 1050 Організація та проведення громадських робіт 39,522.00 39,522.00

1213242 3242 1090 Організація поховання громадян окремих категорій 20,000.00 20,000.00

Надання соціальних гарантій фізичним особам, які 
надають соціальні послуги громадянам похилого 
віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, 
хворим, які не здатні до самообслуговування і 
потребують сторонньої допомоги

Призначення та виплата компенсації фізичним 
особам, які надають соціальні послуги (ПКМУ № 
558)

Надання пільг населенню (крім ветеранів війни і 
праці, військової служби, органів внутрішніх справ 
та громадян, які постраждали внаслідок 
Чорнобильської катастрофи) на оплату житлово-
комунальних послуг

Оплата житлово-комунальних послуг та послуг 
зв'язку почесним громадянам міста      

Продовження надання пільг інвалідам по зору 1 та 
2 групи та дітям інвалідам до 18 років  по зору  на 
оплату житлово-комунальних послуг, придбання 
побутового палива   

Надання фінансової підтримки громадським 
організаціям ветеранів і осіб з інвалідністю, 
діяльність яких має соціальну спрямованість

Фінансове забезпечення діяльності міської 
організації ветеранів війни і праці

Капітальний ремонт приміщення міської 
організації ветеранів 

Фінансове забезпечення громадських організацій 
осіб з інвалідністю

Інші заходи у сфері соціального захисту і 
соціального забезпечення

Інші заходи  з соціального захисту  пільгових  
категорій  населення 

Управління сім'ї, молоді та спорту Покровської 
міської ради Донецької області

Керівництво і управління у відповідній сфері у 
містах (місті Києві), селищах, селах, об`єднаних 
територіальних громадах

Висвітлення діяльності органів місцевого 
самоврядування

Оздоровлення та відпочинок дітей (крім заходів з 
оздоровлення дітей, що здійснюються за рахунок 

коштів на оздоровлення громадян, які постраждали 
внаслідок Чорнобильської катастрофи)

Оздоровлення та відпочинок дітей пільгових 
категорій, міжнародний та внутрішній обмін 
представниками молоді

Придбання оздоровчих путівок в заміські табори 
дітім, які потребують особливої соціальної уваги та 
підтримки

Субвенція з обласного бюджету на організацію 
заходів, направлених на часткове відшкодування 
вартості путівок дитячим закладам за послуги з 
оздоровлення дітей

Кошти місцевого бюджету на організацію заходів, 
направлених на часткове відшкодування вартості 
путівок дитячим закладам за послуги з 
оздоровлення дітей

*0915011
Проведення навчально-тренувальних зборiв i 
змагань з олімпійських видів спорту

Проведення  та участь в міських, обласних, 
всеукраїнських та міждународних спортивно-
масових заходах

*0915041
Утримання та фінансова підтримка спортивних 
споруд

Проведення капітальних ремонтів закладів 
фізичної культури та спорту

*0915061

Забезпечення діяльності місцевих центрів 
фізичного здоров'я населення "Спорт для всіх" та 
проведення фізкультурно-масових заходів серед 
населення регіону

Залучення до занять фізичною культурою та 
спортом населення міста

Забезпечення діяльності централізованої 
бухгалтерії

*0917363
Реалізація проектів в рамках Надзвичайної 
кредитної програми для відновлення України

Проведення капітальних ремонтів закладів 
фізичної культури та спорту

Відділ культури, туризму та охорони культурної 
спадщини Покровської міської ради Донецької 
області

Проведення міжнародних, державних, міських, 
професійних свят , пам’ятних дат та освітлення 
діяльності відділу в ЗМІ

Надання спеціальної освіти школами естетичного 
виховання (музичними, художніми, 
хореографічними, театральними, хоровими, 
мистецькими)

Проведення капітальних ремонтів закладів 
культури

Відділ культури, туризму та охорони культурної 
спадщини 

Проведення капітальних ремонтів закладів 
культури

Комітет по фізичній культурі та спорту 
Покровської міської ради

Керівництво і управління у відповідній сфері у 
містах (місті Києві), селищах, селах, об`єднаних 
територіальних громадах

Висвітлення діяльності органів місцевого 
самоврядування

Проведення навчально-тренувальних зборiв i 
змагань з олімпійських видів спорту

Проведення  та участь в міських, обласних, 
всеукраїнських та міждународних спортивно-
масових заходах

Утримання та фінансова підтримка спортивних 
споруд

Проведення капітальних ремонтів закладів 
фізичної культури та спорту

Забезпечення діяльності місцевих центрів 
фізичного здоров'я населення "Спорт для всіх" та 
проведення фізкультурно-масових заходів серед 
населення регіону

Залучення до занять фізичною культурою та 
спортом населення міста

Житлово-комунальний відділ Покровської 
міської ради  Донецької області 

Керівництво і управління у відповідній сфері у 
містах (місті Києві), селищах, селах, об`єднаних 
територіальних громадах

Висвітлення діяльності органів місцевого 
самоврядування

Інші заходи у сфері соціального захисту і 
соціального забезпечення



Назва головного розпорядника коштів 

Заходи Разом

сума сума

Код програмної 
класифікації 
видатків та 

кредитування 
місцевих 
бюджетів

Код типової 
програмної 

класифікації видатків 
та кредитування 

місцевих бюджетів
Код 

функціональної 
класифікації 
видатків та 

кредитування 
міського бюджету

Загальний 
фонд

Спеціальний 
фонд 

Код тимчасової 
класифікації видатків 
та кредитування для 
бюджетів місцевого 

самоврядування

Найменування видатків згідно з типовою програмою 
класифікації видатків та  кредитування місцевих 

бюджетів

1216011 6011 0620

Житлово-комунальне господарство

12,394,051.00 8,733,723.00 21,127,774.00

1216012 6012 0620 3,322,100.00 3,322,100.00

1216013 6013 0620 1,907,600.00 1,390,000.00 3,297,600.00

1216020 6020 0620 1,500,000.00 1,500,000.00

1216030 6030 0620 Організація благоустрою населених пунктів 80,830,500.00 15,157,642.26 95,988,142.26

1216082 6082 0610 1,000,000.00 1,000,000.00

1216083 6083 0610 0.00 0.00

1216086 6086 0610 Придбання квартир у комунальну власність 750,000.00 750,000.00

1217310 7310 0443 26,392,844.00 26,392,844.00

1217366 7366 0443 65,051.00 16,533,317.00 16,598,368.00

1217370 7370 0490 502,900.00 30,044,847.00 30,547,747.00

1217461 7461 0456 11,000,000.00 1,666,900.00 12,666,900.00

1217670 7670 0490 35,457,726.00 35,457,726.00

1217693 7693 0490 Інші заходи, пов`язані з економічною діяльністю 449,800.00 449,800.00

1218311 8311 0511 Заходи з озеленення міст 80,000.00 80,000.00

37 7,499,900.00 5,477,000.00 12,676,900.00

3710160 0160 0111
Покращення матеріально-технічної бази 63,500.00 63,500.00

Капітальний ремонт приміщень 308,300.00 308,300.00

3719150 9150 0180

смт.Шевченко на виплату заробітної плати 100,000.00 100,000.00

3,800,000.00 3,800,000.00

3719770 9770 0180 Інші субвенції з місцевого бюджету

200,000.00 200,000.00

4,805,200.00 4,805,200.00

2,000,000.00 2,000,000.00

смт.Шевченко на благоустрій селища 1,399,900.00 1,399,900.00

0119800 9800 0180 300,000.00 300,000.00

РАЗОМ 150,624,438.93 256,147,439.40 406,471,878.33

Секретар міської ради                                                                                                                                             І.В.Сущенко

Експлуатація та технічне обслуговування 
житлового фонду

Забезпечення діяльності з виробництва, 
транспортування, постачання теплової енергії

Забезпечення діяльності водопровідно-
каналізаційного господарства

Забезпечення функціонування підприємств, 
установ та організацій, що виробляють, виконують 
та/або надають житлово-комунальні послуги

Придбання житла для окремих категорій населення 
відповідно до законодавства

Придбання житла для окремих категорій населення 
відповідно до законодавства

Проектні, будівельно-ремонтні роботи, придбання 
житла та приміщень для розвитку сімейних та 
інших форм виховання, наближених до сімейних, 
та забезпечення житлом дітей-сиріт, осіб з їх числа

Проектні, будівельно-ремонтні роботи, придбання 
житла та приміщень для розвитку сімейних та 
інших форм виховання, наближених до сімейних, 
та забезпечення житлом дітей-сиріт, осіб з їх числа

Інша діяльність щодо забезпечення житлом 
громадян

Будівництво об'єктів житлово - комунального 
господарства

Реалізація проектів в рамках Надзвичайної 
кредитної програми для відновлення України

Реконструкція закладів ЖКГ згідно постанови 
КМУ від 25.11.2015 № 1068  

Реалізація інших заходів щодо соціально-
економічного розвитку територій

Утримання та розвиток автомобільних доріг та 
дорожньої інфраструктури за рахунок коштів 
місцевого бюджету

Внески до статутного капіталу суб'єктів 
господварювання

Внески до статутного капіталу суб'єктів 
господварювання

Охорона та раціональне використання природних 
ресурсів

Фінансове управління  Покровської міської 
ради Донецької області (в частині 
міжбюджетних трансфертів)

Керівництво і управління у відповідній сфері у 
містах (місті Києві), селищах, селах, об`єднаних 

територіальних громадах

Інші  дотації з місцевого бюджету іншим місцевим 
бюджетам Ясинуватський район на здійснення заходів щодо 

соціально-економічного розвитку територій

обласному бюджету на проведення заходів з  
оздоровлення та відпочинку дітей

обласному бюджету для забезпечення  
співфінансування виконання робіт на  об’єктах та 
заходів, що здійснюються за рахунок залишків 
коштів місцевих бюджетів населених пунктів 
Донецької області, на території яких органи 
державної влади тимчасово не здійснюют

обласному бюджету на надання фінансової 
підтримки суб’єктам  малого підприємництва на 
реалізацію проектів

Субвенція з місцевого бюджету державному 
бюджету на виконання програм соціально-
економічного розвитку регіонів

Проведення капітального ремонту будівлі УДКСУ у 
м.Покровську Донецької області



Додаток № 12
до рішення міської ради
від 26.06.2018 №7/56-2

по м. Покровськ 
грн.

№ п/п

Передбачено на 2018 рік 

Всього

Всього: х

у тому числі по об'єктам**: 
1

1,400,000 1,300,000 100,000

2

750,000 650,000 100,000

3

280,000 200,000 80,000

4

350,000 250,000 100,000

5

1,472,946 1,300,000 172,946

ВСЬОГО 4,252,946 3,700,000 552,946

Секретар міської ради І.В.Сущенко

Перелік  об’єктів, які  можуть реалізовуватися у 2018 році за рахунок коштів субвенції з державного 
бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих 

територій

Найменування об'єкта (заходу), 
його місцезнаходження

Найменування 
розпорядника 

(одержувача) коштів 

за рахунок 
коштів 

державного 
бюджету 

(передача із 
загального до 
спеціального 

фонду)

за рахунок 
коштів 

місцевого 
бюджету

Капітальний ремонт ПМЦФЗН 
"Спорт для всіх" Покровської 
міської ради, розташованої за 
адресою: Донецька обл., м. 
Покровськ, м-н Южний, 10

Управління сім'ї, молоді 
та спорту  Покровської 
міської ради Донецької 
області

Капітальний ремонт залу 
кікбоксінгу, розташованого за 
адресою: Донецька обл., м. 
Покровськ, вул. Шмідта, 137

Управління сім'ї, молоді 
та спорту  Покровської 
міської ради Донецької 
області

Капітальний ремонт дошкільного 
навчального закладу №3 
"Світлячок" Покровської міської 
ради Донецької області, 
розташованого за адресою: 85300, 
Донецька обл., м. Покровськ, вул. 
Поштова,6

Відділ освіти 
Покровської міської 
ради Донецької області

Капітальний ремонт дошкільного 
навчального закладу №42 "Золотий 
півник" Покровської міської ради 
Донецької області, розташованого за 
адресою: 85300, Донецька обл., м. 
Покровськ, м-н Шахтарський 

Відділ освіти 
Покровської міської 
ради Донецької області

Капітальний ремонт 
загальноосвітньої школи І-ІІІ 
ступенів №4 Покровської міської 
ради Донецької області, 
розташованої за адресою: Донецька 
обл., м. Покровськ,вул. Таманова,16

Відділ освіти 
Покровської міської 
ради Донецької області


