
 

       

УКРАЇНА 

ПОКРОВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 

РІШЕННЯ 
 

 

від 24.12.2020 №  8/2-2 
          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 від 08.07.2010 № 2456-VI (із змінами 

та доповненнями), відповідно до Закону України «Про Державний бюджет України 

на 2020 рік» від 14.11.2019 № 294-IX (із змінами), 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  від 

21.05.1997 № 280/97-ВР «Про місцеве самоврядування в Україні» (із змінами), 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, 30.07.2020 

№ 7/81-4, 28.08.2020 № 7/83-5, 02.10.2020 № 7/84-1, 09.10.2020 № 7/85-1, 22.10.2020 

№ 7/86-1, 23.10.2020 № 7/87-1, 24.11.2020 № 7/88-1): 

1.1 . Пункт 1 викласти в наступній редакції: 

«1. Визначити на 2020 рік: 

 доходи міського бюджету у сумі 934 153 797,67 гривень, у тому числі доходи 

загального фонду міського бюджету –  879 621 341,67 гривень та доходи 

спеціального фонду міського бюджету – 54 532 456,00 гривень згідно з  додатком 1 

до цього рішення; 

видатки міського бюджету у сумі 953 128 879,38 гривень, у тому числі видатки 

загального фонду міського бюджету – 624 188 934,34 гривень та видатки 

спеціального фонду міського бюджету – 328 939 945,04 гривень згідно з  додатком 3 

до цього рішення; 

профіцит за загальним фондом міського бюджету в                                         

сумі 274 401 804,04 гривень згідно з додатком 2 до цього рішення; 

дефіцит за загальним фондом міського бюджету в сумі 19 069 396,71  гривень 

згідно з додатком 2 до цього рішення; 



дефіцит за спеціальним фондом міського бюджету в                                        

сумі 274 407 489,04 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 викласти в новій редакції наступного змісту: 

«11. Установити, що у 2020 році: 

1) невикористані на кінець бюджетного періоду кошти субвенції з державного 

бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного 

розвитку окремих територій, які передавались бюджету міста Покровськ, 

зберігаються на рахунках загального фонду відповідного бюджету для здійснення 

відповідних витрат у 2021 році з урахуванням їх цільового призначення; 

2) бюджетні та фінансові зобов’язання за загальним та спеціальним фондом 

міського бюджету, взятих в межах планових асигнувань по яких в 2019 році не 

проведені розрахунки, вважаються кредиторською заборгованістю міського бюджету 

і підлягають виконанню у 2020 році; 

3) 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»; 

           4) невикористані кошти, які передавались у 2020 році з бюджету міста 

Покровськ у вигляді субвенції з місцевого бюджету державному бюджету на 

виконання програм соціально-економічного розвитку регіонів зберігаються на 

відповідних рахунках загального та спеціального фондів відповідних бюджетів для 

здійснення відповідних витрат у 2021 році з урахуванням  їх  цільового 

призначення.». 

 

           2. Затвердити розпорядження міського голови від 08.12.2020 № 574рг,              

від 11.12.2020 № 581рг, від 17.12.2020 № 588рг «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. 

 

 

 

 

Міський голова        Р. Требушкін 

 


