
 

 
 

УКРАЇНА 

ПОКРОВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 

                                РІШЕННЯ                   

 

 

від 17.02.2021 № 8/5-3 
                 м.Покровськ 

 

Про внесення змін та доповнень 

до рішення міської ради від 24.12.2020 № 8/2-1 

«Про бюджет Покровської міської територіальної  

громади на 2021 рік» 

 

(05536000000) 

код бюджету 

 

 

Керуючись Бюджетним кодексом України від 08.07.2010 №2456-VI (із 

змінами та доповненнями), відповідно до Закону України 15.12.2020 № 1082-IX 

«Про Державний бюджет України на 2021 рік» (із змінами), враховуючи 

розпорядження голови Донецької обласної державної адміністрації, керівника 

обласної військово-цивільної адміністрації від 18.12.2020 № 1400/5-20 «Про обласний 

бюджет на 2021 рік», згідно із 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 24.12.2020 №8/2-1 

«Про бюджет Покровської міської територіальної громади на 2021 рік»:  

 1.1. Пункт 1 викласти в наступній редакції: 

«1. Визначити на 2021 рік: 

доходи місцевого бюджету в сумі 926 031 717 гривень, у тому числі доходи 

загального фонду місцевого бюджету – 915 076 327  гривень та доходи спеціального 

фонду місцевого бюджету – 10 955 390 гривень згідно з додатком 1 до цього рішення; 

видатки місцевого бюджету в сумі 1 046 078 440,28 гривень, у тому числі 

видатки загального фонду місцевого бюджету – 818 677 353 гривень та видатки 

спеціального фонду місцевого бюджету – 227 401 087,28 гривень згідно з додатоком 3 

до цього рішення; 

 профіцит за загальним фондом місцевого бюджету в сумі              

215 066 397,28 гривень згідно з додатком 2 до цього рішення; 

дефіцит за загальним фондом міського бюджету в сумі 118 767 423,28  гривень 

згідно з додатком 2 до цього рішення; 



дефіцит за спеціальним фондом місцевого бюджету в сумі              

216 445 697,28 гривень згідно з додатком 2 до цього рішення; 

оборотний залишок бюджетних коштів місцевого бюджету в розмірі                  

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

бюджету, визначених цим пунктом. 

1.2. У п. 6 слово «проєкт» виключити та після слова «громади» доповнити 

словами «Донецької області». 

1.3. У п. 12 замінити слова «поточні трансферти населенню» на «соціальне 

забезпечення». 

1.4. Пункт 16 викласти в новій редакції наступного змісту: 

«16. Установити, що з 01 січня 2021 року з бюджету міської територіальної 

громади здійснюються видатки на забезпечення діяльності бюджетних установ, 

закладів, визначених у додатку 8 до цього рішення, відповідно до розмежування 

видатків між бюджетами, визначеного Бюджетним кодексом України, згідно з 

додатком 6 до цього рішення.». 

1.5. Пункти рішення міської ради від 24.12.2020 №8/2-1 «Про бюджет 

Покровської міської територіальної громади на 2021 рік» 16-19 вважати пунктами    

17-20 відповідно. 

 2. Додатки  1, 2, 3, 5, 6 до рішення міської ради від 24.12.2020 № 8/2-1«Про 

бюджет Покровської міської територіальної громади на 2021 рік» викласти в новій 

редакції. 

 3. Затвердити рішення виконавчого комітету від 21.01.2021 № 12 «Про 

внесення змін до місцевого бюджету Покровської міської територіальної громади на 

2021 рік». 

 4. Координацію роботи за виконанням цього рішення покласти на заступника 

міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради Мілютіна К.С., 

контроль – на постійну комісію з питань планування, бюджету і фінансів, 

інвестиційної політики (Харчевна). 

 

 

 

Міський голова        Р. Требушкін 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


