
УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА 

СЬОМЕ СКЛИКАННЯ 
СОРОК ДЕВ’ЯТА СЕСІЯ 

Рішення
«29» листопада 2019 року проект

Про внесення змін до 
міського бюджету на 2019 рік

Керуючись пунктом 23 частини першої статті 26 Закону України «Про 
місцеве самоврядування в Україні», статтею 23 Бюджетного Кодексу 
України, Почаївська міська рада

ВИРІШИЛА :

1. Внести зміни до фінансування міського бюджету на 2019 рік 
(додаток 2 до рішення Почаївської міської ради від 01 березня 2019 року № 
1746 «Про внесення змін до міського бюджету на 2019 рік»), згідно з 
додатком 1.

2. Затвердити зміни до розподілу видатків міського бюджету на 
2019 рік (додаток 2 до рішення Почаївської міської ради від 21 грудня 2018 
року № 1628 «Про міський бюджет на 2019 рік»), згідно з додатком 2, в тому 
числі:

зміни видатків загального фонду в сумі 40000 гривень за рахунок 
перерозподілу видатків міського бюджету (зменшення);

зміни видатків спеціального фонду в сумі 40000 гривень за 
рахунок перерозподілу видатків міського бюджету (збільшення).

3. Внести зміни до розподілу коштів бюджету розвитку за 
об’єктами у 2019 році (додаток 4 до рішення Почаївської міської ради від 01 
березня 2019 року № 1746 «Про внесення змін до міського бюджету на 2019 
рік»), згідно з додатком 3.

4. Внести зміни до розподілу витрат міського бюджету на 
реалізацію місцевих (регіональних) програм у 2019 році (додаток 4 до 
рішення Почаївської міської ради від 21 грудня 2018 року № 1628 «Про 
міський бюджет на 2019 рік»), згідно з додатком 4.

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

Ольга Боцюк



Додаток 1
до рішення Почаївської міської ради 

від 29 листопада 2019 року №

Зміни до фінансування міського бюджету на 2019 рік

Код
Найменування згідно з класифікацією фінансування 

бюджету
Усього

Загальний 
фонд

Спеціальний фонд

Разом
у тому числі 

бюджет 
розвитку

1 2 3 4 5 6

200000 Внутрішнє фінансування -40 000 40 000 40 000
208400 Кошти, що передаються із загального 

фонду бюджету до бюджету розвитку 
(спеціального фонду) -40 000 40 000 40 000
Всього за типом кредитора -40 000 40 000 40 000

600000 Фінансування за активними операціями
-40 000 40 000 40 000

602400 Кошти, що передаються із загального 
фонду бюджету до бюджету розвитку 
(спеціального фонду) -40 000 40 000 40 000
Всього за типом боргового 
зобов’язання -40 000 40 000 40 000

Ольга Боцюк



Додаток № 2
до проекту рішення Почаївської міської ради 

від 29 листопада 2019 року Ns

ЗМІНИ ДО РОЗПОДІЛУ 
видатків міського бюджету на 2019 рік

<грн.)

Код 
програмної 

класифікації 
видатків та 

кредитуванн 
я місцевих 
бюджетів

Код
ТПКВКМБ 

/
ТКВКБМС 

2

Код 
ФКВКБЗ

Найменування головного розпорядника, відповідального 
виконавця, бюджетної програми або напряму видатків згідно з 

типовою відомчою / ТПКВКМБ / ТКВКБМС

Загальний фонд Спеціальний фонд

РАЗОМ
Всього видатки 

споживання

3 них

видатки 
розвитку Всього видатки 

споживання

3 них

видатки 
розвитку

3 них

оплата праці
комунальні 
послуги та 
енергоносії

оплата 
праці

комунальні 
послуги та 
енергоносії

бюджет 
розвитку

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

0100000 Почаївська міська рада (головний розпорядник) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0110000 Почаївська міська рада (відповідальний 
виконавець) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 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

-17000 -17000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -17000

0113242 3242 1090 Інші заходам у сфері соціального захисту і 
соцуіального забезпечення 25500 25500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 25500

0114082 4082 0829 Інші заходи в галузі культури і мистецтва -21300 -21300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -21300

0115012 5012 0810 Проведення навчально-тренувальних зборів і 
змагань з неолімпійських видів спорту -4200 -4200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -4200

0117520 7520 0460 Реалізація Національної програми 
інформатизації 17000 17000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 17000

0600000 Відділ освіти, молоді та спорту Почаївської 
міської ради (головний розпорядник) -40000 -40000 50000 0 0 40000 0 0 0 40000 40000 0

0610000 Відділ освіти, молоді та спорту Почаївської 
міської ради (відповідальний виконавець) -40000 -40000 50000 0 0 40000 0 0 0 40000 40000 0

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

-26000 -26000 0 0 0 26000 0 0 0 26000 26000 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

0 0 50000 -72100 0 0 0 0 0 0 0 0

0611090 1090 0960
Надання позашкільної освіти позшкільними 
закладамиосвіти, заходи із позашкільної роботи 
з дітьми

-14000 -14000 0 -14000 0 0 0 0 14000 14000 -14000

0611100 1100 0960

Надання спеціальної освіти школами 
естетичного виховання (музичними, художніми, 
хореографічними, театральними, хоровими, 
мистецькими)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Всього -40000 -40000 50000 0 0 40000 0 0 0 40000 40000 0
Ольга Боцюк
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Додаток З
до проекту рішення Почаївської міської ради

від 29 листопада 2019 року №

Зміни до розподілу коштів бюджету розвитку за об'єктами у 2019 році
(гри)

Код Програмної 
класифікації 
видатків та 

кредитування 
місцевих 
бюджетів

Код Типової 
програмної 

класифікації видатків 
та кредитування 

місцевих бюджетів

Код 
Функціональної 

класифікації 
видатків та 

кредитування 
бюджету

Найменування головного розпорядника коштів обласного 
бюджету/відповідального виконавця, найменування 
бюджетної програми згідно з Типовою програмною 
класифікацією видатків та кредитування місцевих 

бюджетів

Назва об'єкта відповідно до проектно- 
кошторисної документації

Строк реалізації 
об'єкта (рік 
початку і 

завершення)

Загальна вартість 
об'єкта, гривень

Обсяг видатків 
бюджету розвитку, 

гривень

Рівень 
будівельної 
готовності 

об'єкта на кінець 
бюджетного 
періоду, %

1 2 . 3 4 5 6 7 8 9

0100000 Почаївська міська рада 
(головний розпорядник)

0110000 Почаївська міська рада 
(відповідальний виконавець)

0600000 Відділ освіти, молоді та спорту Почаївської 
міської ради (головний розпорядник)

40 000

0610000 Відділ освіти, молоді та спорту Почаївської 
міської ради (відповідальний виконавець)

40 000

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

Капітальні видатки 26 000

0611090 1090 0960
Надання позашкільної освіти позашкільними 
закладами освіти, заходи із позашкільної роботи 
з дітьми

Капітальні видатки 14 000

УСЬОГО 40 000

Ольга Боцюк



Додаток 4

до проекту рішення Почаївської міської ради 

від 29 листопада 2019 року№

Зміни до розподілу витрат міського бюджету на реалізацію місцевих/регіональних програм у 2019 році
(гри)

Код 
Програмної 
класифікації 
видатків та 

кредитування 
місцевих 
бюджетів

Код Типової 
програмної 

класифікації 
видатків та 

кредитування 
місцевих 
бюджетів

Код 
Функціонально 
ї класифікації 

видатків та 
кредитування 

бюджету

Найменування головного розпорядника 
коштів обласного бюджету/відповідального 

виконавця, найменування бюджетної 
програми згідно з Типовою програмною 
класифікацією видатків та кредитування 

місцевих бюджетів

Найменування місцевої/регіональної 
програми

Дата і номер документа, яким 
затверджено місцеву 
регіональну програму

Усього
Загальний 

фонд

Спеціальний фонд

усього
у тому числі 

бюджет 
розвитку

1 2 3
t

4 5 6 7 8 9 10

0100000 Почаївська міська рада 
(головний розпорядник)

0 0 0 0

0110000 Почаївська міська рада 
(відповідальний виконавець)

0 0 0 0

0113242 3242 1090
Інші заходи у сфері соціального 
захисту і соціального 
забезпечення

Соціальна підтримка 
малозабезпечених верств 
населення Почаївської мотг на 
2019-2020 роки

Рішення сесії 
Почаївської міської 

ради віл 07.09.2018 № 
1447

25 500 25 500 0 0

0114082 4082 0829
Інші заходи в галузі культури і 
мистецтва

Організація свят та розвиток 
культури і мистецтв Почаївської 
мотг на 2019-2020 роки

Рішення сесії 
Почаївської міської 

ради віл 20.11.2018 № 
1603

-21 300 -21 300 0 0

0115012 5012 0810
Проведення навчально- 
тренувальних зборів і змагань з 
неолімпійських видів спорту

Розвиток фізичної культури і 
спорту Почаївської мотг на 2019- 
2020 роки

Рішення сесії
Почаївської міської 

ради віл 20.11.2018 № 
1604

-4 200 -4 200 0 0

УСЬОГО 0 0 0 0

Ольга Боцюк



ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
до проекту рішення Почаївської міської ради «Про внесення змін до 

міського бюджету на 2019 рік»

Відповідно до звернень головних розпорядників коштів міського 
бюджету пропонується здійснити перерозподіл бюджетних коштів:

- Почаївська міська рада:
• На виконання Закону України «Про національну програму 

інформатизації», статті 48 Бюджетного Кодексу України та постанови та 
Методики визначення належності бюджетних програм до сфери 
інформатизації, затвердженої наказом Державного агентства з питань з 
електронного урядування України від 14.05.2019 року № 35 збільшити 
кошторисні призначення Почаївській міській раді по КПКВМБ 0117520 
«Реалізація Національної програми інформатизації» за рахунок зменшення 
коштів на заправку картриджів, послуг Інтернету та послуг пов'язаних з 
програмним забезпеченням по КПКВМБ 0110150 в сумі 17000 гривень.

• На виконання рішень від 31.10.2019 року № 2109, 2110 та 2111 
про внесення змін до регіональних Програм збільшити кошторисні 
призначення Почаївській міській раді по КПКВМБ 0113242 в сумі 25500 
гривень за рахунок зменшення видатків по КПКВМБ 0114082 в сумі 21300 
гривень та по КПКВМБ 0115012 в сумі 4200 гривень.

Відділ освіти, молоді та спорту Почаївської міської ради:
• У зв'язку з економією коштів Відділом освіти на придбання 

канцелярських товарів по загальному фонду в сумі 26000 гривень, 
спрямувати дані кошти до бюджету розвитку для придбання комп'ютерної 
техніки КПКВМБ 0610160;

• Зекономлені кошти Будинком дитячої творчості та спорту по 
загальному фонду в сумі 14000 гривень (Оплата теплопостачання) 
спрямувати до бюджету розвитку для придбання комп'ютера КПКВМБ 
0611090;

Начальник фінансового відділу - 
головний бухгалтер О.І. Боцюк


