
                                                                      
                               

УКРАЇНА 

ПОКРОВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 

РІШЕННЯ 
 

 

від 10.05.2019 № 7/65-1 
          м.Покровськ 
 

Про внесення змін та доповнень 

до рішення міської ради 

від 20.12.2018 № 7/62-1 

«Про міський бюджет на 2019 рік» 

 

 Керуючись Бюджетним кодексом України, враховуючи положення Закону 

України «Про Державний бюджет України на 2019 рік»,  статтями  26, 59, 73 Закону 

України «Про місцеве самоврядування в Україні», міська рада 

 

ВИРІШИЛА: 

 
 1. Внести наступні зміни та доповнення до рішення міської ради  від 20.12.2018 

№ 7/62-1 «Про міський бюджет на 2019 рік» (із змінами та доповненнями, які внесені 

рішенням міської ради від 15.02.2019 №7/63-5, 04.04.2019 №7/64-3): 

1.1 . Пункт 1 викласти в наступній редакції: 

«1. Визначити на 2019 рік: 

 доходи міського бюджету у сумі 1 149 221 816 гривень, у тому числі доходи 

загального фонду міського бюджету – 1 032 949 828 гривень та доходи спеціального 

фонду міського бюджету – 116 271 988 гривень згідно з додатком 1 до цього рішення; 

видатки міського бюджету у сумі 1 200 807 862,17 гривень, у тому числі 

видатки загального фонду міського бюджету – 846 856 754,80 гривень та видатки 

спеціального фонду міського бюджету – 353 951 107,37 гривень; 

 профіцит за загальним фондом міського бюджету у сумі                     

237 029 119,37 гривень згідно з додатком 2 до цього рішення; 

дефіцит за загальним фондом міського бюджету у сумі 51 036 046,17  гривень 

згідно з додатком 2 до цього рішення; 

дефіцит за спеціальним фондом міського бюджету у сумі                       

237 679 119,37  гривень згідно з додатком 2 до цього рішення; 

оборотний залишок бюджетних коштів міського бюджету у розмірі                  

100 000 гривень, що становить 0,01 відсоток видатків загального фонду міського 

бюджету, визначених цим пунктом.». 

1.2. Підпункт 7.3 пункту 7 викласти в новій редакції наступного змісту: 

«7.3. Перелік об’єктів, затверджених розпорядженням голови Донецької 

обласної державної адміністрації, керівника обласної військово-цивільної 

адміністрації  від 04.07.2016 № 548 «Про затвердження Переліку об’єктів і заходів, 

що будуть здійснюватися за рахунок залишків коштів місцевих бюджетів населених 

пунктів Донецької області, на території яких органи державної влади тимчасово не 



здійснюють свої повноваження» із внесеними до нього змінами, співфінансування по 

яких буде  здійснюватися у 2019 році за рахунок коштів бюджету розвитку 

спеціального фонду міського бюджету м. Покровськ Донецької області згідно з 

додатком  11 до цього рішення.». 

 

2. Затвердити розпорядження міського голови від 23.04.2019 № 226рг «Про 

внесення змін до міського бюджету». 

 

3. Додатки  1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 11  до рішення міської ради від 20.12.2018 № 7/62-1 

«Про міський бюджет на 2019 рік» викласти в новій редакції.  

 

 

 

В.о. міського голови                                                                                      І. Сущенко 


