
УКРАЇНА 
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА 

СЬОМЕ СКЛИКАННЯ 
ТРИДЦЯТЬ ДЕВЯТА СЕСІЯ

Рішення

«26» грудня 2018 року проект

Про внесення змін до 
міського бюджету на 2018 рік

Відповідно до пункту 23 частини першої статті 26 Закону України «Про 
місцеве самоврядування в Україні», статей 23, 97 та 101 Бюджетного Кодексу 
України, розпорядження Кабінету Міністрів України від 5 грудня 2018 р. № 934-р 
«Деякі питання розподілу у 2018 році субвенції з державного бюджету місцевим 
бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих 
територій», розпорядження голови облдержадміністрації від 19 грудня 2018 року 
№ 942-од «Про схвалення проекту змін до обласного бюджету на 2018 рік» 
затвердженого рішенням сесії Тернопільської обласної ради 20 грудня 2018 року, 
враховуючи рекомендації постійної комісії з питань соціально-економічного 
розвитку, інвестицій та бюджету, Почаївська міська рада

ВИРІШИЛА :

1. Збільшити обсяг доходів загального фонду міського бюджету на 2018 
рік на 491000 гривень, за рахунок:

Збільшення:
субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення 

заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій в сумі 
494000 гривень.

Зменшення:
субвенції з місцевого бюджету на забезпечення якісної, сучасної та 

доступної загальної середньої освіти «Нова українська школа» в сумі 3000 
гривень.

2. Зменшити обсяг видатків загального фонду міського бюджету на 2018 
рік на 3000 гривень:

2.1. Відділ освіти Почаївської міської ради

Зменшення асигнувань на 3000 грн.
з них на:

• поточні видатки 3000 грн.
в тому числі:



КПКВ 0611020 «Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми 
навчальними закладами (в т.ч. школою-дитячим садком, інтернатом при школі), 
спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами» 3000 грн.

3. Збільшити обсяг видатків спеціального фонду міського бюджету на 
2018 рік за рахунок коштів переданих із загального фонду до бюджету розвитку 
(спеціального фонду) на 494000 гривень:

3.1. Відділ освіти Почаївської міської ради

Збільшити асигнування на 494000 грн. 
з них на:

• капітальні видатки 494000 грн.
в тому числі:

КПКВ 0617360 «Виконання інвестиційних проектів» 494000 грн. 
КПКВ 0617363 «Виконання інвестиційних проектів в рамках здійснення

заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій» 494000 грн.

4. Затвердити перерозподіл бюджетних призначень за головними 
розпорядниками коштів за кодами програмної та економічної класифікації 
видатків спеціального фонду міського бюджету на 2018 рік:

4.1. Відділ освіти Почаївської міської ради

4.1.1.Зменшити асигнування на: 4940 грн.
• капітальні видатки 4950 грн.

в тому числі:
КПКВ 0611020 «Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми 

навчальними закладами (в т.ч. школою-дитячим садком, інтернатом при школі), 
спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами» 4950 грн.

4.1.2. Збільшити асигнування на : 4950 грн.
з них на:

• капітальні видатки 4950 грн.
в тому числі:

КПКВ 0617360 «Виконання інвестиційних проектів» 4950 грн.
КПКВ 0617363 «Виконання інвестиційних проектів в рамках здійснення 

заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій» 4950 грн.
- на співфінансування капітального ремонту будівлі «Опорний заклад 

Почаївська ЗОШ І-ІІІ ст.»

5. Внести зміни у джерела фінансування міського бюджету на 2018 рік 
(додаток 2 до рішення Почаївської міської ради від 21 грудня 2017 року № 1099 
«Про міський бюджет на 2018 рік»), замінивши цифри кодів фінансування 208400 
«Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку 
(спеціального фонду)» та 602400 «Кошти, що передаються із загального фонду 
бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)» за загальним фондом з мінус 
4348330 на мінус 4842330, за спеціальним фондом -  з 4348330 на 4842330, у тому 
числі бюджет розвитку -  з 4348330 на 4842330.



6. Затвердити зміни до переліку об’єктів, фінансування яких у 2018 році 
будуть проводитися за рахунок коштів бюджету розвитку міського бюджету 
(додаток 6 до рішення Почаївської міської ради від 21 грудня 2017 року № 1099 
«Про міський бюджет на 2018 рік», згідно з додатком 1.

7. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну 
комісію з питань соціально-економічного розвитку, інвестицій та бюджету.

Чубик В.А. 
Боцюк О.І.



Додаток № 1 
до рішення міської ради від 26 12. 2018 №

"1 Іро внесення змін до міського бюджету на 2018 рік"

Зміни до переліку об’єктів, видатки на які у 2018 році будуть проводитися за рахунок коштів бюджету розвитку

К од прої рам ної 
класиф ікації 
видатків та 

кредитування  
місцевих  

бю дж етів'

Код
Т П К В К М Б

/

ТКВКБМ С^

Код

Ф К В К Б 1

Н айм енування головного розпорядника, 
відповідального виконавця, бю дж етної 

програми або напрям у видатків  
згідно з типовою  відомчою /ТГІК ВК М Б / 

Т К В К БМ С

Назва о б ’єктів відповідно до  
проектно- кош торисної 

док ум ен тац ії тощ о

Загальний  
обсяг  

фінансування  
будівниці ва

Відсоток  
заверш еності 
будівниці ва 
об'єктів на 

майбутні роки

Всього  
видатків на 
заверш ення  
будівництва  
об ’єктів на 

майбутні роки

Затвердж ено
Уточнення +, Разом видатків  

на поточний рік

0100000 М іська рада (головний розпорядник) 2 775 864,0 0,0 2 775 864,0

0110000 М іська рада (відповідапьний виконавець) 2 775 864,0 0,0 2 775 864,0

0110150 0150 0111

Організаційне, інформаційно-аналітичне та 
матеріально-технічне забезпечення діяльності 
обласної ради, районної ради, районної у місті 
ради (у разі її створення), міської, селищної, 
сільської рад

К апітальні вкладення 32 000,0 32 000,0

0114030 4030 0824 Забезпечення діяльності бібліотек К апітальні вкладення 41 000,0 0,0 41 000,0

0114060 4060 0828
Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, 
клубів, центрів дозвілпя та інших клубних закладів Капітальні вкладення 17 000,0 17 000,0

0116030 6030 0620 О рганізація благоустрою  населених пунктів Капітальний ремонт парку 435 000,0 0,0 435 000,0

0117130 7130 0421 Здійснення заходів із землеустрою

Виготовлення проекту землеустрою, 
щодо встановлення меж сіл Ст. Тараж та 
Комарин

100 000,0 100 000,0

Виготовлення іехнічної документації з Ы  000.0 67 000,0

0117350 7350 0443
Розроблення схем планування та забудови територій 
(містобудівної документації)

Розроблення генерального плану 
м П очаїв

398 142,0 398 142,0

0117362
Виконання інвестиційних проектів в рамках формування

Розроблення генерального плану с 
Затиш ш я

94 282.0 94 282,0

інфраструктури отг
К апітальні вкладення 728 700,0 728 700,0

0117461 7461 0456
Утримання та розвиток автомобільних доріг та 
дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого 
бюджету

К апітальний  ремонт тротуару по 
вул Л осятинська 411 500,0 411 500,0

0117670 7670 0490
Внески до статутного капіталу суб’єктів 
господарювання К апітальні вкладення 451 240,0 0,0 451 240,0

0600000
Відділ освіти П очаївської м іської ради
(головний розпорядник)

4 750 300,0 3 633 692,0 498 950,0 4 132 642,0

0610000
Відділ освіти П очаївської м іської ради
(головний розпорядник)

4 750 300,0 3 633 692,0 498 950,0 4 132 642,0

0610160 0160 0111
Керівництво і управління у відповідній сфері у містах 
(місті Києві), селищах, селах, об'єднаних 
територіальних громадах

К апітальні вкладення 20 000,0 20 000,0

0611010 1010 0910 Надання дошкільної освіти К апітальні вкладення 19 000,0 0,0 19 000,0

0611020 1020 0921

Надання загальної середньої освіги загальноосвітніми 
навчальними закладами (в т. ч. школою-дитячим садком, 
інтернатом при школі), спеціалізованими школами, 
ліцеями, гімназіями, колегіумами

К апітальні вкладення 390 276,0 0,0 390 276,0

0611020 1020 0921

Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми 
навчальними закладами (в т ч школою-дитя чим садком, 
інтернатом при школі), спеціалізованими школами, 
ліцеями, гімназіями, колегіумами

К апітальний  ремонт ЗО ІІІ 1-3 ст. з 
використанням  енергозберігаю чих 
технологій  (Б лок Б), (Блок А) 3 255 300,0 2 141 436,0 2 141 436,0

і



0117461 7461 0456
Утримання пі розвиток автомобільних доріг та 
дорожньої інфраструктури та рахунок коштів місцевого 
бюджету

Капітальний ремонт тротуару по 
вул, Лосятинська 411 500,0 411 500,0

0117670 7670 0490 Внески до статутного капіталу суб'єктів 
господарювання Капітальні вкладення 451 240,0 0.0 451 240,0

0600000 Відділ освіти ІІочаївської міської ради
(головний розпорядник) 4 750 300,0 3 633 692,0 498 950,0 4 132 642,0

0610000 Відділ освіти [Іочаївської міської ради
(головний розпорядник) 4 750 300,0 3 633 692,0 498 950,0 4 132 642,0

0610160 0160 0111
Керівництво і управління у відповідній сфері у  містах 
(місті Києві), селищах, селах, об’єднаних 
територіальних громадах

Капітальні вкладення 20 000,0 20 000,0

0611010 1010 0910 Надання дошкільної освіти Капітальні вкладення 19 000,0 0,0 19 000,0

0611020 1020 0921

Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми 
навчальними закладами (в т. ч. школою-дитячим садком, 
інтернатом при школі), спеціалізованими школами, 
ліцеями, гімназіями, колегіумами

Капітальні вкладення 390 276,0 0,0 390 276,0

0611020 1020 0921

Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми 
навчальними закладами (в т ч. школою-дитячим садком, 
інтернатом при школі), спеціалізованими школами, 
ліцеями, гімназіями, колегіумами

Капітальний ремонт 30111 1-3 ст з 
використанням енергозберігаючих 
технологій (Блок Б), (Блок А) 3 255 300,0 2 141 436,0 2 141 436,0

0617321 7321 0443 Будівництво освітніх установ та закладів

Реконструкція покрівлі ДНЗ 
м.Почаі'в 147 330,0 0,0 147 330,0

Корегування проектно- 
кошторисної документації на 
"Реконструкція будівлі філії 
Старотаразька ЗОШ 1-ІІ ст."

42 000,0 0,0 42 000,0

0617363 7363 0490
Виконання інвестиційних проектів в рамках здійснення 
заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих 
територій

Капітальний ремонт будівлі 
"Опорними заклад Почаївська 
301111-11 ст. Почашської міської 
ради Тернопільської області

1 495 000,0 873 650,0 498 950,0 1 372 600,0

В сього 4 750 300 6 409 556 498 950 6 908 506

Боцюк 0 1


