
 

                                                                                                                         

УКРАЇНА                                   

ПОКРОВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 

РІШЕННЯ 

 
 

 

від 20.05.2022 № 8/29-2 
      м.Покровськ 

 

 

Про внесення змін та доповнень 

до рішення міської ради від 23.12.2021 № 8/22-12 

«Про бюджет Покровської міської територіальної  

громади на 2022 рік» 

 

(05536000000) 

код бюджету 

 

 

З метою оперативного та ефективного прийняття управлінських рішень для 

забезпечення безперебійного функціонування установ та закладів бюджетної сфери, 

комунальних підприємств, зокрема в сфері охорони здоров’я, та задоволення базових та 

життєвонеобхідних потреб жителів Покровської міської територіальної громади та 

переміщених осіб у період воєнного стану, дотримання виконання гарантійних 

зобов’язань, які виникли під час виконання своїх функцій, а також забезпечення належної 

реалізації програм державних гарантій медичного обслуговування населення у період дії 

воєнного стану, введеного Указом Президента України від 24.02.2022 № 64/2022 «Про 

введення воєнного стану в Україні», від 14.03.2022 № 133/2022 та від 18.04.2022               

№ 259/2022 «Про продовження строку дії воєнного стану в Україні», керуючись 

Бюджетним кодексом України від 08.07.2010 № 2456-VI (із змінами та доповненнями), 

відповідно до Закону України «Про Державний бюджет України на 2022 рік», прийнятий 

Верховною Радою України 2 грудня 2021 № 1928 – ІХ,  враховуючи Закон України «Про 

основи національного спротиву», постанов Кабінету Міністрів України від 29.12.2021      

№ 1447 «Про затвердження Порядку організації, забезпечення та проведення підготовки 

добровольчих формувань територіальних громад до виконання завдань територіальної 

оборони», від 30.10.2013 № 841 «Про затвердження Порядку проведення евакуації у разі 

загрози або виникнення надзвичайних ситуацій», від 11.03.2022 № 252 «Деякі питання 

формування та виконання місцевих бюджетів у період воєнного стану» та  від 30.09.2015 

№ 775 «Про затвердження Порядку створення та використання матеріальних резервів для 

запобігання і ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій», рішення виконавчого комітету 

від 17.07.2019 № 269 «Про затвердження Порядку створення та використання місцевого 

матеріального резерву для запобігання і ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій в       

м.Покровську» (із змінами), розпорядження голови Донецької обласної державної 

адміністрації, керівника обласної військово-цивільної адміністрації від 20.12.2021            

№ 1270/5-21 «Про обласний бюджет на 2022 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 23.12.2021 № 8/22-12 

«Про бюджет Покровської міської територіальної громади на 2022 рік» (із змінами та 



доповненнями, які внесені рішеннями міської ради від 26.01.2022 № 8/23-3, 02.03.2022     

№ 8/26-1 та рішеннями виконавчого комітету від 04.04.2022 № 102, 15.04.2022 № 114, 

22.04.2022 № 118, 13.05.2022 № 122): 

 1.1. Пункт 1 викласти в наступній редакції: 

«1. Визначити на 2022 рік: 

 доходи місцевого бюджету у сумі 1 119 059 790 гривень, у тому числі доходи 

загального фонду місцевого бюджету – 1 039 342 205  гривень та доходи спеціального 

фонду місцевого бюджету –  79 717 585 гривень згідно з додатком 1 до цього рішення; 

видатки місцевого бюджету у сумі 1 189 219 292,93 гривень, у тому числі видатки 

загального фонду місцевого бюджету – 969 296 860,84 гривень та видатки спеціального 

фонду місцевого бюджету – 219 922 432,09 гривень згідно з додатком 3 до цього рішення; 

профіцит за загальним фондом місцевого бюджету в сумі 136 175 669,02 гривень 

згідно з додатком 2 до цього рішення; 

дефіцит за загальним фондом міського бюджету в сумі 66 230 324,86  гривень 

згідно з додатком 2 до цього рішення; 

дефіцит за спеціальним фондом місцевого бюджету в сумі 140 204 847,09 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. Додатки  2, 3, 5, 7, 9 до рішення міської ради від 23.12.2021 № 8/22-12 «Про 

бюджет Покровської міської територіальної громади на 2022 рік» викласти в новій 

редакції. 

 

           3. Координацію роботи за виконанням цього рішення покласти на заступника 

міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради Добровольського О.О. 

 

 

 

Міський голова        Р. Требушкін 


