
 

 
 

УКРАЇНА 

ПОКРОВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 

РІШЕННЯ 
 

 

від 30.07.2020 №  7/81-4 

          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, до розпорядження голови облдержадміністрації, керівника 

обласної від 05.12.2019 № 1354/5-19 «Про обласний бюджет на 2020 рік» (із змінами),     

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, 24.04.2020 № 7/75-2,       

03.06.2020 № 7/77-1, 24.06.2020 № 7/79-3, 10.07.2020 № 7/80-1): 

1.1 . Пункт 1 викласти в наступній редакції: 

«1. Визначити на 2020 рік: 

 доходи міського бюджету у сумі 1 026 999 958,82 гривень, у тому числі доходи 

загального фонду міського бюджету –  893 219 294,82 гривень та доходи спеціального 

фонду міського бюджету – 133 780 664 гривень згідно з  додатком 1 до цього рішення; 

видатки міського бюджету у сумі 1 044 019 355,53 гривень, у тому числі видатки 

загального фонду міського бюджету – 631 159 380,33 гривень та видатки спеціального 

фонду міського бюджету – 412 859 975,20 гривень згідно з  додатком 3 до цього рішення; 

профіцит за загальним фондом міського бюджету в сумі 279 079 311,20 гривень 

згідно з додатком 2 до цього рішення; 

дефіцит за загальним фондом міського бюджету в сумі 17 119 396,71  гривень згідно 

з додатком 2 до цього рішення; 

дефіцит за спеціальним фондом міського бюджету в сумі 279 079 311,20 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 11 доповнити абзацем третім наступного змісту: 

«Установити, що залишки коштів за медичною субвенцією на 1 квітня 2020 року 

зберігаються на рахунках міського бюджету та спрямовуються відповідно до статті 19 

Закону України «Про Державний бюджет України на 2020 рік». 



 2. Додатки  1, 2, 3, 6, 7, 8, 13 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        О. Требушкін 


