
 

 
 

УКРАЇНА 

ПОКРОВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 

РІШЕННЯ 

від 24.04.2020 № 7/75-2 
                   м.Покровськ 

 

Про внесення змін та доповнень 

до рішення міської ради 

від 20.12.2019 № 7/72-1 

«Про бюджет міста Покровськ 

на 2020 рік» 

 

(05218100000) 

код бюджету 

 

 Керуючись Бюджетним кодексом України із змінами та доповненнями 

від 08.07.2010 № 2456-VI, відповідно до Закону України «Про Державний 

бюджет України на 2020 рік» від 14.11.2019 № 294-IX, згідно зі статтями  26, 

59, 73 Закону України  «Про місцеве самоврядування в Україні» від 21.05.1997           

№ 280/97-ВР, міська рада 

 

ВИРІШИЛА: 

 

 1. Внести зміни та доповнення до рішення міської ради  від 20.12.2019       

№ 7/72-1 «Про бюджет міста Покровськ на 2020 рік» (із змінами та 

доповненнями, які внесені рішеннями міської ради від 22.01.2020 № 7/73-3, 

21.02.2020 № 7/74-2): 

1.1 . Пункт 1 викласти в наступній редакції: 

«1. Визначити на 2020 рік: 

 доходи міського бюджету у сумі 1 018 484 414 гривень, у тому числі 

доходи загального фонду міського бюджету –  886 483 750 гривень та доходи 

спеціального фонду міського бюджету – 132 000 664 гривень згідно з        

додатком 1 до цього рішення; 

видатки міського бюджету у сумі 1 029 343 552,71 гривень, у тому числі 

видатки загального фонду міського бюджету – 589 248 419,20 гривень та 

видатки спеціального фонду міського бюджету –  440 095 133,51 гривень 

згідно з  додатком 3 до цього рішення; 

профіцит за загальним фондом міського бюджету                                         

в сумі 308 094 469,51 гривень згідно з додатком 2 до цього рішення; 

дефіцит за загальним фондом міського бюджету                                             

в сумі 10 959 138,71  гривень згідно з додатком 2 до цього рішення; 

дефіцит за спеціальним фондом міського бюджету                                         

в сумі 308 094 469,51  гривень згідно з додатком 2 до цього рішення; 



оборотний залишок бюджетних коштів міського бюджету в розмірі                  

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

фонду міського бюджету, визначених цим пунктом.».  

1.2. Пункт 10 доповнити підпунктами наступного змісту: 

10.3. Перелік об'єктів та заходів, які можуть реалізовуватися у 2020 році 

за рахунок субвенції з обласного бюджету на соціально - економічний розвиток 

території згідно з додатком 11 до цього рішення. 

10.4. Перелік розпорядників коштів для реалізації проектів, що 

фінансуються в 2020 році за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим 

бюджетам на реалізацію проектів в рамках Надзвичайної кредитної програми 

для відновлення України, згідно постанови Кабінету Міністрів України від 

25.11.2015 №1068 «Деякі питання використання коштів для реалізації проектів 

у рамках Надзвичайної кредитної програми для відновлення України» (із 

змінами) згідно з додатком 12 до цього рішення.». 

 

2. Затвердити розпорядження міського голови від 24.03.2020 № 179рг,    

від  01.04.2020 № 186рг, від 10.04.2020 № 203рг, від 15.04.2020 № 209рг,          

від 15.04.2020   № 210рг  «Про внесення змін до міського бюджету»,        

рішення виконавчого комітету від 03.03.2020 № 67, від 18.03.2020 № 69,                         

від 23.03.2020 № 120, від 03.04.2020 № 121 «Про внесення змін до міського 

бюджету». 

 

 3. Додатки  1, 2, 3, 4, 5, 7, 8 до рішення міської ради від 20.12.2019           

№ 7/72-1 «Про бюджет міста Покровськ на 2020 рік» викласти в новій редакції.  

 

 

 

В.п. міського голови        І. Сущенко 

 


