
 
 

УКРАЇНА 

ПОКРОВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 

РІШЕННЯ 
 

 

від  15.09.2021 № 8/16-4 

             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 наказ Міністерства 

розвитку громад та територій України від 23.03.2021 № 66 «Про внесення змін до 

наказу Мінрегіону від 07 червня 2019 року», розпорядження голови Донецької 

обласної державної адміністрації, керівника обласної військово-цивільної 

адміністрації від 18.12.2020 № 1400/5-20 «Про обласний бюджет на 2021 рік» (із 

змінами), від 10.03.2021 № 172/5-21 «Про затвердження Програмних заходів 

обласного фонду охорони навколишнього природного серидовища на 2021 рік» (із 

змінами), 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» (із змінами та 

доповненнями, які внесені рішенням міської ради від 17.02.2021 № 8/5-3; 17.03.2021 

№ 8/7-4, 21.04.2021 № 8/8-5, 19.05.2021 № 8/9-1, 16.06.2021 № 8/10-1, 21.07.2021       

№ 8/12-1, 28.07.2021 № 8/13-1, 18.08.2021 № 8/14-1):  

 1.1. Пункт 1 викласти в наступній редакції: 

«1. Визначити на 2021 рік: 

           доходи місцевого бюджету в сумі 1 041 682 918,30 гривень, у тому числі 

доходи загального фонду місцевого бюджету – 966 090 841,30 гривень та доходи 

спеціального фонду місцевого бюджету – 75 592 077 гривень згідно з додатком 1 до 

цього рішення; 

видатки місцевого бюджету в сумі 1 174 949 229,55  гривень, у тому числі 

видатки загального фонду місцевого бюджету – 828 202 042,97 гривень та видатки 



спеціального фонду місцевого бюджету – 346 747 186,58 гривень згідно з      

додатоком 3 до цього рішення; 

 профіцит за загальним фондом місцевого бюджету в сумі              

268 179 073,58 гривень згідно з додатком 2 до цього рішення; 

дефіцит за загальним фондом міського бюджету в сумі 130 390 275,25  гривень 

згідно з додатком 2 до цього рішення; 

дефіцит за спеціальним фондом місцевого бюджету в сумі              

271 155 109,58 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.». 

2. Затвердити розпорядження міського голови від 27.08.2021 № 409 рг «Про 

внесення змін до бюджету Покровської міської територіальної громади». 

 3. Додатки  1, 2, 3, 4, 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. 

 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 

 

 


