
УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА

ВОСЬМЕ СКЛИКАННЯ 
ПЕРША СЕСІЯ 

ЧЕТВЕРТЕ ПЛЕНАРНЕ ЗАСІДАННЯ

Р I III Е Н Н Я

від « 24 » грудня 2020 року № ff L/

Про внесення змін та доповнень
до рішення Лідихівської сільської ради
№ 392 від 2L12.2019 року
«Про сільський бюджет на 2020 рік»

Керуючись пунктом 23 частини першої статті 26 Закону України «Про 
місцеве самоврядування в Україні», статтями 23, 97 Бюджетного кодексу 
України та враховуючи рекомендації постійної комісії з питань соціально- 
економічного розвитку, інвестицій та бюджету, Почаївська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Затвердити зміни до розподілу доходів ЛІДИХІВСЬКОГО сільського 
бюджету на 2020 рік (додаток 1 до рішення Лідихівської сільської ради від 21 
грудня 2019 року № 392 „Про сільський бюджет на 2020 рік”) .

-зміни доходів загального фонду в сумі 26000грн за рахунок: 
-спрямувати перевиконання дохідної частини загального фонду 
сільського бюджету по орендні платі з юридичних осіб в сумі 26000грн.

2Знести зміни видатків загального фонду Лідихівського сільського 
бюджету на 2020 рік(додаток 2 до рішення Лідихівської сільської ради від21 
грудня 201 09року №392”Про сільський бюджет на 2020рік”),в тому числі: 

-зміни видатків загального фонду в сумі 26000грн.

3. Контроль за виконанням рішення покласти па постійну комісію з 
питань соціально-економічного розвитку, інвестицій та бюджету.

Міс ьки ii го л она В .С. Бой ко



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ВОСЬМЕ СКЛИКАННЯ 
ПЕРША СЕСІЯ 

(ЧЕТВЕРТЕ ПЛЕНАРНЕ ЗАСІДАННЯ)

РІШЕННЯ

від « 24 » грудня 2020 року №95

Про передачу коштів з Почаївського 
міського бюджету до Кременецького 
міського бюджету на КУ 
«Інклюзивно -ресурсному центру 
Кременецької міської ради»

З мстою забезпечення надання інклюзивної освіти у комунальних закладах освіти на 
території Почаївської територіальної громади, керуючись ст. 89, 101 Бюджетного кодексу 
України, Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», Почаївська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Передати кошти з Почаївського місцевого бюджету до Кременецького міського 
бюджету як іншу субвенцію у вигляді міжбюджстного трансферту в сумі 50,00 тис.(п’ятдесят 
тисяч) і’ривень на фінансування послуг, що будуть надаватися КУ «Інклюзивно-ресурсний 
центр Кременецької міської ради».

2. Затвердити текст’ договору про передачу та прийняття іншої субвенції з Почаївського 
міського бюджету до Кременецького міського бюджету згідно з додатком 1.

3. Доручити міському голові Бойку В.С. підписати договір про передачу та прийняття 
видатків іншої субвенції з Почаївського міського бюджету до Кременецького міського 
бюджету.

4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з питань фінансів, 
бюджету, планування соціально-економічного розвитку, інвестицій та міжнародного 
співробітництва.

Міський голова В.С. Бойко



Додаток 1 
до рішення міської ради 

№95 від «24» грудня 2020 р.

ДОГОВІР

ПРО ПЕРЕДАЧУ ТА ПРИЙНЯТТЯ ВИДАТКІВ ІНШОЇ СУБВЕНЦІЇ
з Почаївського міського бюджету до Кременецького міського бюджету

м. Почаїв ___________

Почаївська міська рада в особі Почаївського міського голови Бойка Василя 
Сергійовича, ( надалі передавач субвенції), який діє на підставі Закону України 
«Про місцеве самоврядування в Україні», з однієї сторони та Кременецька міська 
рада в особі Кременецького міського голови Смаглюка Андрія Миколайовича, 
(надалі отримувач субвенції), який діє на підставі Закону України «Про місцеве 
самоврядування в Україні», з другої сторони, (разом - Сторони), з метою 
своєчасності, рівномірності, гарантованості та повноти перерахування 
трансферту відповідно до ст. 93, ст. 101 Бюджетного кодексу України, уклали цей 
договір про наступне:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

1.1. Предметом цього договору є передача коштів іншої субвенції на 
фінансування послуг, що будуть надаватися КУ «Інклюзивно-ресурсний центр 
Кременецької міської ради» з Почаївського міського бюджету до Кременецького 
міського бюджету у вигляді міжбюджетного трансферту в розмірі 50,00 тис. 
(п’ятдесят тисяч) грн.
1.2. Цим договором Сторони встановлюють, що кошти з Почаївського 
міського бюджету будуть перераховуватися до Кременецького міського 
бюджету відповідно до затвердженого помісячного розпису видатків 
Почаївського міського бюджету.

2. ОБОВ’ЯЗКИ СТОРІН

2.1. Передавач субвенції зобов’язується проводити перерахунок коштів іншої 
субвенції на рахунок КУ «Інклюзивно-ресурсний центр Кременецької міської 
ради» в розмірі 50,00 тис. (п’ятдесят тисяч) грн.
2.2. Отримувач субвенції зобов’язується спрямувати кошти на рахунок установи 
КУ «Інклюзивно-ресурсний центр Кременецької міської ради2 в розмірі 50,00 
тис. (п’ятдесят тисяч) грн.» на:

- на оплату послуг, що надаватимуться комунальним закладам освіти 
Почаївської територіальної громади в сумі 50,00 тис. (п’ятдесят тисяч) грн;

3. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН

3.1. Цей договір укладений в двох автентичних примірниках українською 
мовою (по одному кожній із сторін ).
3.2. Сторони несуть відповідальність за невиконання або неналежне виконання 
умов цього договору в порядку, передбаченому чинним законодавством України.



4. СТРОКИ ДІЇ ДОГОВОРУ, ПОРЯДОК ВНЕСЕННЯ ЗМІН ТА 
ДОПОВНЕНЬ

4.1, Цей договір вступає в силу з моменту його підписання обома сторонами і діє 
до 31 грудня 2020 року включно.
4.2. Зміни та доповнення до цього договору вносяться за письмовою згодою 
сторін на підставі додаткової угоди.

5. ЮРИДИЧНІ АДРЕСИ СТОРІН

47025 м. Почаїв
вул. Возз’єднання, 16 
Почаївська міська рада 
Почаївський міський голова

47000, м. Кременець 
вул._____________________
Кременецька міська рада 
Кременецький міський голова

_______________________ В.С. Бойко _______________А.М. Смаглюк

Секретар міської ради С.М. Мамчур



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МТСЬКА РАДА 

ВОСЬМЕ СКЛИКАННЯ 
ПЕРША СЕСІЯ 

(ЧЕТВЕРТЕ ПЛЕНАРНЕ ЗАСІДАННЯ)

РІШЕННЯ

Від « 24 » грудня 2020 року № 96

Про передачу коштів з Почаївського 
міського бюджету до Кременецького 
міського бюджету

Для повноцінного функціонування системи охорони здоров’я на території 
Почаївської міської територіальної громади, з мстою забезпечення умов для належного 
функціонування первинної ланки медицини, керуючись ст. 89, 101 Бюджетного кодексу 
України. Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», Почаївська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Передати кошти з Почаївського місцевого бюджету до Кременецького міського 
бюджету як іншу субвенцію у вигляді міжбюджетного трансферту в сумі 100,00 тис. (сто 
тисяч) гривень на галузь «Охорона здоров’я» на оплату комунальних послуг та енергоносіїв 
комунальними закладами охорони здоров’я первинної ланки медицини».

2. Затвердити текст договору про передачу та прийняття іншої субвенції з Почаївського 
міського бюджету до Кременецького міського бюджету згідно з додатком 1.

3. Доручити міському голові Бойку В.С. підписати договір про передачу та прийнятій 
видатків іншої субвенції з Почаївського міського бюджету до Кременецького міського 
бюджету.

4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з питань 
фінансів, бюджету, планування соціально-економічного розвитку, інвестицій та міжнародного 
співробітництва.

Міський голова В.С. Бойко

Чубик А.В.
Бондар Г.В.



Додаток 1 
до рішення міської ради 

№96 від « 24 » грудня 2020 року

ДОГОВІР №_

ПРО ПЕРЕДАЧУ ТА ПРИЙНЯТТЯ ВИДАТКІВ ІНШОЇ СУБВЕНЦІЇ
з Почаївського міського бюджету до Кременецького міського бюджету 

м. Почаїв ___________

Почаївська міська рада в особі Почаївського міського голови Бойка Василя 
Сергійовича, ( надалі передавач субвенції), який діє на підставі Закону України 
«Про місцеве самоврядування в Україні», з однієї сторони та Кременецька міська 
рада в особі Кременецького міського голови Смаглюка Андрія Миколайовича, 
(надалі отримувач субвенції), який діє на підставі Закону України «Про місцеве 
самоврядування в Україні», з другої сторони, (разом - Сторони), з метою 
своєчасності, рівномірності, гарантованості та повноти перерахування 
трансферту відповідно до ст. 93, ст.101 Бюджетного кодексу України, уклали цей 
договір про наступне:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

1.1. Предметом цього договору є передача коштів іншої субвенції на 
галузь охорони здоров’я з Почаївського міського бюджету до Кременецького 
міського бюджету у вигляді міжбюджетного трансферту в розмірі 100,00 тис. 
(сто тисяч) грн.
1.2. Цим договором Сторони встановлюють, що кошти з Почаївського 
міського бюджету будуть перераховуватися до Кременецького міського 
бюджету відповідно до затвердженого помісячного розпису видатків 
Почаївського міського бюджету.

2. ОБОВ’ЯЗКИ СТОРІН

2.1. Передавач субвенції зобов’язується проводити перерахунок коштів іншої 
субвенції на галузь «Охорони здоров’я» на рахунок Кременецького міського 
бюджету в розмірі 100,00 тис. (сто тисяч) грн.
2.2. Отримувач субвенції зобов’язується спрямувати кошти на рахунок установи 
«КНП Центр первинної медико-санітарної допомоги» для здійснення видатків по 
галузі «Охоронна здоров’я» на:

оплату комунальних послуг та енергоносіїв комунальними закладами 
охорони здоров’я первинної ланки медицини, що знаходяться на території 
Почаївської міської територіальної громади в сумі 100,00 тис. (сто тисяч) грн;

3. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН

3.1. Цей договір укладений в двох автентичних примірниках українською 
мовою (по одному кожній із сторін ).
3.2. Сторони несуть відповідальність за невиконання або неналежне виконання 
умов цього договору в порядку, передбаченому чинним законодавством України.



4. СТРОКИ ДІЇ ДОГОВОРУ, ПОРЯДОК ВНЕСЕННЯ ЗМІН ТА 
ДОПОВНЕНЬ

4.1. Цей договір вступає в силу з моменту його підписання обома сторонами і діє 
до 31 грудня 2021 року включно.

4.2. Зміни та доповнення до цього договору вносяться за письмовою згодою 
сторін на підставі додаткової угоди.

5. ЮРИДИЧНІ АДРЕСИ СТОРІН

47025 м. Почаїв
вул. Возз’єднання, 16 
Почаївська міська рада 
Почаївський міський голова

____________ В.С. Бойко

47000, м. Кременець
вул._____________________
Кременецька міська рада
Кременецький міський голова

_______________А.М. Смаглюк

Секретар міської ради С.М. Мамчур



УКРАЇНА 
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ВОСЬМЕ СКЛИКАННЯ 
ПЕРШАА СЕСІЯ

ЧЕТВЕРТЕ ПЛЕНАРНЕ ЗАСІДАННЯ

РІШЕННЯ

від 24 грудня 2020 року № 97
м. Почаїв

Про бюджет Почаївської міської територіальної громади 
па 2021 рік

(19521000000)

Розглянувши подання Почаївської міської ради, враховуючи 
пропозиції постійної комісії з питань фінансів, бюджету, планування 
соціально-економічного розвитку, інвестицій та міжнародного 
співробітництва, керуючись Бюджетним кодексом України, пунктом 23 
частини першої статті 26 Закону України „Про місцеве самоврядування в 
Україні” Почаївська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Визначити на 2021 рік:

доходи міського бюджету у сумі 132 689 100 гривень, у тому числі 
доходи загального фонду міського бюджету 131 648 500 гривень та доходи 
спеціального фонду міського бюджету 1 040 600 гривень згідно з додатком 1;

видатки міського бюджету у сумі 132 689 100 гривень, у тому числі 
видатки загального фонду міського бюджету - 131 508 316 гривень та 
видатки спеціального фонду міського бюджету - 1 180 784 гривень;

профіцит за загальним фондом міського бюджету у сумі 140184 
гривні, згідно з додатком 2 до цього рішення;

дефіцит за спеціальним фондом міського бюджету у сумі 140184 
гривень, згідно з додатком 2 до цього рішення;



оборотний залишок бюджетних коштів міського бюджету у розмірі 
65 800 гривень, що становить 0,05 відсотка видатків загального фонду 
міського бюджету, визначених цим пунктом;

резервний фонд міського бюджету у розмірі 280 200 гривень, що 
становить 0,2 відсотка видатків загального фонду міського бюджету, 
визначених цим пунктом;

2. Затвердити бюджетні призначення головним розпорядникам 
коштів міського бюджету на 2021 рік у розрізі відповідальних виконавців за 
бюджетними програмами згідно з додатками 3 до цього рішення.

3. Затвердити на 2021 рік міжбюджетні трансферти згідно з 
додатком 5 до цього рішення.

Відповідно до частини сьомої статті 108 Бюджетного кодексу України 
надати право виконавчому комітету міської ради приймати рішення щодо 
розподілу та перерозподілу обсягів трансфертів з державного та місцевих 
бюджетів міському бюджету, у період між сесіями Почаївської міської ради 
за погодженням з постійною комісією з питань фінансів, бюджету, 
планування соціально-економічного розвитку, інвестицій та міжнародного 
співробітництва з наступним внесенням змін до рішення Почаївської міської 
ради про бюджет міської територіальної громади.

4. Затвердити розподіл витрат міського бюджету на реалізацію 
місцевих/регіональних програм у сумі 735 840 гривень згідно з додатком 
7 до цього рішення.

5. Установити, що у загальному фонді міського бюджету на 2021 рік:

1) до доходів загального фонду міського бюджету належать 
доходи, визначені статтею 64 Бюджетного кодексу України, та трансферти, 
визначені статтею 97 Бюджетного кодексу України, а також такі 
надходження відповідно до Закону України «Про Державний бюджет 
України на 2021 рік»:

дотація з місцевого бюджету на здійснення переданих з 
державного бюджету видатків з утримання закладів освіти та охорони 
здоров’я за рахунок відповідної дотації з державного бюджету;

субвенції з місцевого бюджету на надання державної підтримки 
особам з особливими освітніми потребами за рахунок відповідної субвенції з 
державного бюджету;

субвенції з місцевого бюджету на здійснення підтримки окремих 
закладів та заходів у системі охорони здоров’я за рахунок відповідної 
субвенції з державного бюджету;

2) джерелами формування у частині фінансування є надходження, 
визначені пунктом 1 статті 72 Бюджетного кодексу України в частині 
спрямування до бюджету розвитку (спеціального фонду) коштів із загального 
фонду.



6. Установити, що джерелами формування спеціального фонду 
міського бюджету на 2021 рік:

1) у частині доходів є надходження, визначені статтею 691 
Бюджетного кодексу України;

2) у частині фінансування є кошти визначені пунктом 10 частини 1 
статті 71 Бюджетного кодексу України в частині залучення коштів із 
загального фонду.

7. Установити, що у 2021 році кошти, отримані до спеціального 
фонду міського бюджету згідно з статтями 69 і та 71 Бюджетного кодексу 
України спрямовуються на реалізацію заходів, визначених статтею 71 
Бюджетного кодексу України та на видатки відповідно до джерел 
надходжень визначених у пункті 6 цього рішення.

8. Визначити на 2021 рік відповідно до статті 55 Бюджетного 
кодексу України захищеними видатками міського бюджету видатки 
загального фонду на:

• оплату праці працівників бюджетних установ;
• нарахування на заробітну плату;
• придбання медикаментів та перев’язувальних матеріалів;
• забезпечення продуктами харчування;
• оплату комунальних послуг та енергоносіїв;
• поточні трансферти населенню;
• поточні трансферти місцевим бюджетам;
• оплату енергосервісу.

9. Надати право фінансовому відділу Почаївської міської ради в 
процесі виконання міського бюджету, за обґрунтованим поданням головного 
розпорядника коштів, здійснювати перерозподіл бюджетних асигнувань, 
затверджених у розписі бюджету та кошторисі в розрізі економічної 
класифікації видатків бюджету у межах загального обсягу бюджетних 
призначень за кодом програмної класифікації окремо за загальним та 
спеціальним фондами бюджету.

10. Відповідно до статей 43 та 73 Бюджетного кодексу України надати 
право міському голові отримувати у порядку, визначеному Кабінетом 
Міністрів України, позики на покриття тимчасових касових розривів 
міського бюджету, пов’язаних із забезпеченням захищених видатків 
загального фонду, в межах поточного бюджетного періоду та до прийняття 
рішення міської ради «Про бюджет Почаївської міської територіальної 
громади на 2022 рік» за рахунок коштів єдиного казначейського рахунку на 
договірних умовах без нарахування відсотків за користування цими коштами 
з обов’язковим їх поверненням до кінця поточного бюджетного періоду.



11. Відповідно до статей 20, 22 та 28 Бюджетного кодексу України та 
наказу Міністерства фінансів України від 26 серпня 2014 року № 836 „Про 
деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та 
виконання місцевих бюджетів” (зі змінами) головним розпорядникам коштів 
бюджету міської територіальної громади забезпечити:

1) затвердження паспортів бюджетних програм протягом 45 днів з дня 
набрання чинності цим рішенням;

2) здійснення управління бюджетними коштами у межах 
встановлених їм бюджетних повноважень та оцінки ефективності бюджетних 
програм, забезпечуючи ефективне, результативне і цільове використання 
бюджетних коштів, організацію та координацію роботи розпорядників 
бюджетних коштів нижчого рівня та одержувачів бюджетних коштів у 
бюджетному процесі;

3) забезпечення доступності інформації про бюджет відповідно до 
законодавства, а саме:

здійснення публічного представлення та публікації інформації про 
бюджет за бюджетними програмами та показниками, бюджетні призначення 
щодо яких визначені цим рішенням, відповідно до вимог та за формою, 
встановленими Міністерством фінансів України, до 15 березня 2021 року;

оприлюднення паспортів бюджетних програм у триденний строк з дня 
затвердження таких документів;

4) забезпечення у повному обсязі проведення розрахунків за. 
електричну та теплову енергію, водопостачання, водовідведення, природний 
газ та послуги зв’язку, які споживаються бюджетними установами, та 
укладання договорів за кожним видом енергоносіїв у межах встановлених 
головним розпорядником бюджетних коштів обґрунтованих лімітів 
споживання тощо.

12. Розпорядникам коштів бюджету міської територіальної громади 
забезпечити в першочерговому порядку потребу в коштах на оплату праці 
працівників бюджетних установ відповідно до встановлених законодавством 
України умов оплати праці та розміру мінімальної заробітної плати.

13. Керуючись статтею 23 Бюджетного кодексу України, у процесі 
виконання міського бюджету за поданням фінансового відділу міської ради 
протягом бюджетного року надати право міському голові здійснювати зміну 
назв та переліку кодів видатків відповідно до наказу Міністерства фінансів 
України від 20.09.2017 року № 793 «Про затвердження складових програмної 
класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів» (зі змінами); 
зумовлений такою зміною назв та переліку кодів перерозподіл видатків 
міського бюджету в межах загального обсягу бюджетних призначень 
головних розпорядників коштів міського бюджету за кодами програмної 
класифікації видатків за загальним та спеціальним фондами бюджету.

14. Рішення набирає чинності з 01 січня 2021 року.



15. Додатки 1-3, 5, 7 до цього рішення є його невід’ємною частиною.

16. Почаївській міській раді забезпечити оприлюднення цього рішення 
в десятиденний термін з дня його прийняття відповідно до частини четвертої 
статті 28 Бюджетного кодексу України.

17. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну 
комісію з питань фінансів, бюджету, планування соціально-економічного 
розвитку, інвестицій та міжнародного співробітництва,.

В.С. Бойко

Боцюк О.І.



Додаток 7
до рішення Почаївської міської ради
від 24 грудня 2020 року N2 97

Розподіл витрат місцевого бюджету на реалізацію місцевих/регіональних програм у 2021 році 

19521000000
(код бюджету)

(грн.)
Код 

Програмної 
класифікації 
видатків та 

кредитуванн 
я місцевого 

бюджету

Код Типової 
програмної 
класифікації 
видатків та 

кредитуванн 
я місцевого 

бюджету

Код 
Функціональ 

ної 
класифікації 
видатків та 

кредитуванн 
я бюджету

Найменування головного розпорядника коштів 
місцевого бюджету/ відповідального 
виконавця, найменування бюджетної 

програми згідно з Типовою програмною 
класифікацією видатків та кредитування 

місцевого бюджету

Найменування 
місцевої/ 

регіональної 
програми

Дата та номер 
документа, 

яким 
затверджено 

місцеву 
регіональну 

програму

Усього
Загальний 

фонд

Спеціальний фонд

усього
у тому числі 

бюджет 
розвитку

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

0100000 Почаївська міська рада 540 700 540 700 - -

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

Програма 
"Турбота"

Рішення 
сесії міської 
Ради від 
30.10.2020 
року N2 
2714

275 000 275 000 - -

0114082 4082 0829 Інші заходи в галузі культури і 
мистецтва

Організація 
свят та 
розвиток 
культури і 
мистецтв 
Почаївської 
мтг на 2021- 
2022 роки

Рішення 
сесії міської 
ради від 
30.10.2020 
року № 
2713

265 700 265 700 - -



~7Т

0600000 Відділ освіти, молоді та спорту 
Почаївської міської ради 195 140 195 140 - -

611142 1142 0990 Інші програми та заходи у сфері освіти

Допомога 
дітям- 
сиротам і 
дітям 
позбавлени 
м 
батьківськог 
о піклування 
Почаївської 
мтг на 2021- 
2022 роки

Рішення 
сесії міської 
ради від 
30.10.2020 
року N9 
2719

3 620 3 620 - -

0613140 3140 1040

Оздоровлення та відпочинок дітей 
(крім заходів з оздоровлення дітей, що 
здійснюються за рахунок коштів на 
оздоровлення громадян, які 
постраждали внаслідок 
Чорнобильської катастрофи)

Цільова 
програма 
оздоровлен 
ня та 
відпочинку 
дітей 
Почаївської 
мтг на 2021- 
2022 роки

Рішення 
сесії міської 
ради від 
30.10.2020 
року № 
2720

140 000 140 000 - -

0615012 5012 0810
Проведення навчально-тренувальних 
зборів і змагань з неолімпійських 
видів спорту

Розвиток 
фізичної 
культури і 
спорту 
Почаївської 
мтг на 2021- 
2022 роки

Рішення 
міської ради 
від 
30.10.2020 
року № 
2718

51 520 51520 - -

X X X УСЬОГО X 735 840 735 840 ■. ............... - -

Секретар міської ради С.М. Мамчур



Додаток 5 
до рішення Почаївської міської ради 

від 24 грудня 2020 року Ne 97

Міжбюджетні трансферти на 2021 рік 
19521000000

(код бюджету)

1. Показники міжбюджетних трансфертів з інших бюджетів
(грн)

Код Класифікації 
доходу бюджету/

Код бюджету

Найменування трансферту/ Найменування бюджету - надавача міжбюджетного трансферту Усього

1 2 3
1. Трансферти до загального фонду бюджету

41020100 Базова дотація 26 314 200
99000000000 Державний бюджет 26 314 200

41033900 Освітня субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам 60 888 700
99000000000 Державний бюджет 60 888 700

41040200
Дотація з місцевого бюджету на здійснення переданих з державного бюджету 

видатків з утримання закладів освіти та охорони здоров'я за рахунок відповідної 
додаткової дотації з державного бюджету

3 091 300

19100000000 Обласний бюджет Тернопільської області 3 091 300

41051200
Субвенція з місцевого бюджету на надання державної підтримки особам з 

особливими освітніми потребами за рахунок відповідної субвенції з державного 
...... fimniMATv

416 300

19100000000 Обласний бюджет Тернопільської області 416 300

41055000
Субвенція з місцевого бюджету на здійснення підтримки окремих закладів та 

заходів у системі охорони здоров'я за рахунок відповідної субвенції з державного 
Лїллмій-rw

147 000

19100000000 Обласний бюджет Тернопільської області 147 000

II. Трансферти до спеціального фонду бюджету
-

X УСЬОГО за розділом 1 та II, у тому числі: 90857 500
X загальний фонд 90 857 50Q
X спеціальний фонд -

2. Показники міжбюджетних трансфертів іншим бюджетам (гри)
Код Програмної 

класифікації 
видатків та 

кредитування 
місцевого 

бюджету/ Код 
бюджету

Код типової 
програмної 
класифікації 
видатків та 

кредитування 
місцевого бюджету

Найменування трансферту/ Найменування бюджету - отримувача 
міжбюджетного трансферту

Усього

і 2 3 4

І. Трансферти до загального фонду бюджету
0119770 9770 Інші субвенціїз місцевого бюджету 150 000

19561000000 9770 Бюджет Кременецької міської територіальної громади 150 000

II. Трансферти до спеціального фонду бюджету
-

X X УСЬОГО за розділом 1 та II, у тому числі: 150 000
X X загальний фонд 150 000
X X спеціальний фонд -

/'

Секретар міської ради С.М. Мамчур



Додаток № З 
до рішення Почаївської міської ради 
від 24 грудня 2020 року № 97

РОЗПОДІЛ
видатків бюджету міської територіальної громади на 2021 рік

19621000000
(код бюджету}

(гри.)

Код Програмної 
класифікації 
йндаткіз тз 

кредитування 
г.чс ценог □ 
бюджеіу

К эд Типової 
програм ни і 

класифікації 
видаткіьта 

кредитування 
місцево гс 
бюджяту

Код 
Функціональної 

кгіасифікзц І' 
видатків та 

кредитування 
М СЦОВОГа 
бюджету

Найменування головного розпорядника, 
відповідального виконавця, найменування 

бюджетної програми згідно з Типовою 
програмною класифікацією видатків та 

кредитування місцевого бюджету

Загальний фонд Спеціальний фонд

РАЗОМ
Усього

видатки 
споживання

3 них

видатки 
розвитку Усього

утому числі 
бюджет 
розвитку

видатки 
споживання

з них

видатки 
розвиткуоплата праці

комунальні 
послуги та 
енергоносії

оплата праці
комунальні 
послуги та 
енергоносії

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

0100000
Почаївська міська рада (голений 
розпорядник) 28845900 28845900 15694000 776900 0 5200 0 5200 0 0 0 28851100

0110000 Почаївська міська рада (відповідальний 
виконавець) 28845900 28845900 15694000 776900 0 5200 0 5200 0 0 0 28851100

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

10739200 10739200 8251300 306400 0 0 0 0 0 0 0 10739200

0112010 2010 0731 Багатопрофільна стаціонарна медична 
допомога населенню 1237700 1237700 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1237700

011214-4 2144 0763
Централізовані заходи з лікування хворих на 
цукровий та нецукровай діабет 147000 147000 0 147000

0113241 3241 1090
Забезпечення діяльності інших закладів у 
сфері соціального захисту і соціального 
забезпечення

3343200 3343200 2705200 0 0 0 0 0 0 0 0 3343200

0113242 3242 1090
Інші заходи у сфері соціального захисту і 
соціального забезпечення 275000 275000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 275000

0114030 4030 0824 Забезпечення діяльності бібліотек 1851200 1851200 1420000 0 0 0 0 0 0 0 0 1851200
0114040 4040 0824 Забезпечення діяльності музеїв і виставок 1372000 1372000 979500 124600 0 5200 0 5200 0 0 0 1377200

0114060 4060 0828
Забезпечення діяльності палаців і будинків 
культури, клубів, центрів дозвілля та інших 
клубних закладів

3372000 3372000 2338000 345900 0 0 0 0 0 0 0 3372000

0114082 4082 0829 Інші заходи в галузі культури і мистецтва 265700 265700 0 0 0 0 0 0 0 0 0 265700
0116030 6030 0620 Організація населених пунктів 4246700 4246700 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4246700

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

1960000 1960000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1960000

0117680 7680 0490 Членські внески до асоціацій органів 
місцевого самоврядування 36200 36200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 36200

0300000
Фінансовий відділ Почаївської міської 
ради (головний розпорядник) 1486100 1486100 812400 0 0 0 0 0 0 0 0 1486100

0370000 Фінансовий відділ Почаївської міської 
ради (відповідальний виконавець) 1486100 1486100 812400 0 0 0 0 0 0 0 0 1486100

0370160 0160 0111
Керівництво і управління у відповідній сфері 
у містах (місті Києві), селищах, селах, 
об'єднаних територіальних громадах

1055900 1055900 812400 0 0 0 0 0 0 0 0 1055900

0378710 7810 0133 Резервний фонд місцевого бюджету 280200 280200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 280200
0379770 9770 0180 Інші субвенції з місцевого бюджету 150000 150000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 150000



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

101176316 101176316 76681625 4369300 0 1175584 140184 1035400 113300 0 140184 102351900

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

101176316 101176316 76681625 4369300 0 1175584 140184 1035400 113300 0 140184 102351900

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

1230860 1230860 970900 0 0 0 0 0 0 0 0 1230860

0611010 1010 0910 Надання дошкільної освіти 12077500 12077500 8369900 757300 0 632300 0 6323'00 0 0 0 12709800

0611021 1021 0921
Надання загальної середньої освіти 
закладами загальної середньої освіти 18285200 18285200 10838100 3345200 0 264900 0 264900 0 0 0 18550100

0611031 1031 0921
Надання загальної середньої освіти 
закладами загальної середньої освіти 60888700 60888700 49908800 0 0 0 0 0 0 0 0 60888700

0611070 1070 0960
Надання позашкільної освіти позашкільними 
закладами освіти, заходи із позашкільної 
роботи з дітьми

3031900 3031900 2273000 139900 0 0 0 0 0 0 0 3031900

0611080 1080 0960
Надання спеціальної освіти мистецькими 
школами 5190900 5190900 4094600 126900 0 138200 0 138200 113300 0 0 5329100

0611142 1142 0990 Інші програми та заходи у сфері освіти 3620 3620 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3620

0611200 1200 0990

Надання освіти за рахунок субвенції з 
державного бюджету місцевим бюджетам на 
надання державної підтримки особам з 
особливими освітніми потребами

276116 276116 226325 0 0 140184 140184 0 0 0 140184 416300

0613140 3140 1040

Оздоровлення та відпочинок дітей (крім 
заходів з оздоровлення дітей, що 
здійснюються за рахунок коштів на 
оздоровлення громадян, які постраждали 
внаслідок Чорнобильської катастрофи)

140000 140000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 140000

0115012 5012 0810
Проведення навчально-тренувальних зборів 
і змагань з неолімпійських вадів спорту 51520 51520 0 0 0 0 0 0 0 0 0 51520

X X X УСЬОГО 131508316 131508316 93188025 5146200 0 1180784 140184 1040600 113300 0 140184 132689100

Секретар міської ради С.М. Мамчур



Додаток 2
до рішення Почаївської міської ради
від 24 грудня 2020 року № 97

Фінансування бюджету територіальної громади на 2021 рік 
19521000000

(код бюджету)

(грн)

Код Найменування згідно з Класифікацією 
фінансування бюджету

Усього
Загальний 

фонд

Спеціальний фонд

усього
у тому числі 

бюджет
1 2 3 4 5 6

Фінансування за типом кредитора
200000 Внутрішнє фінансування - -140 184 140 184 140 184

208000 Фінансування за рахунок зміни 
залишків коштів бюджетів - -140 184 140 184 140 184

208400
Кошти, що передаються із загального 
фонду бюджету до бюджету розвитку 
(спеціального фонду)

- -140 184 140 184 140 184

X Загальне фінансування - -140 184 140 184 140184
Фінансування за типом боргового зобов'язання

600000 Фінансування за активними 
операціями - -140 184 140 184 140 184

602000 Зміни обсягів бюджетних коштів - -140 184 140 184 140 184

602400
Кошти, що передаються із загального 
фонду бюджету до бюджету розвитку 
(спеціального фонду)

- -140 184 140 184 140 184

X Загальне фінансування - -140 184 140 184 140 184

Секретар міської ради С.М. Мамчур



Додаток 1
до рішення Почаївської міської ради

від 24 грудня 2020 року № 97

Доходи бюджету міської територіальної громади на 2021 рік 
19521000000

(код бюджету)
(грн.)

Код Найменування згідно з класифікацією 
доходів бюджету Усього Загальний фонд

Спеціальний фонд

усього
у тому числі 

бюджет 
розвитку

1 2 3 4 5 6
10000000 Податкові надходження 40234900,00 40234900,00 0,00 0,00

11000000 Податки на доходи, податки на прибуток, 
податки на збільшення ринкової вартості 23233500,00 23233500,00 0,00 0,00

11010000 Податок та збір на доходи фізичних осіб 23141400,00 23141400,00 0,00 0,00

11010100
Податок на доходи фізичних осіб, що 
сплачується податковими агентами, із доходів 
платника податку у вигляді заробітної плати

21138400,00 21138400,00 0,00 0,00

11010200

Податок на доходи фізичних осіб з грошового 
забезпечення, грошових винагород та інших 
виплат, одержаних військовослужбовцями та 
особами рядового і начальницького складу, що 
сплачується податковими агентами

240000,00 240000,00 0,00 0,00

11010400
Податок на доходи фізичних осіб, що 
сплачується податковими агентами, із доходів 
платника податку інших ніж заробітна плата

1338700,00 1338700,00 0,00 0,00

11010500
Податок на доходи фізичних осіб, що 
сплачується фізичними особами за результатами 
річного декларування

424300,00 424300,00 0,00 0,00

11020000 Податок на прибуток підприємств 92100,00 92100,00 0,00 0,00

11020200 Податок на прибуток підприємств та фінансових 
установ комунальної власності 92100,00 92100,00 0,00 0,00

13000000 Рентна плата та плата за використання інших 
природних ресурсів 68400,00 68400,00 0,00 0,00

13010000 Рентна плата за спеціальне використання 
лісових ресурсів 35100,00 35100,00 0,00 0,00

13010200

Рентна плата за спеціальне використання 
лісових ресурсів (крім рентної плати за 
спеціальне використання лісових ресурсів в 
частині деревини, заготовленої в порядку рубок 
головного користування)

35100,00 35100,00 0,00 0,00

13030000 Рентна плата за користування надрами 33300,00 33300,00 0,00 0,00

13030200
Рентна плата за користування надрами для 
видобування корисних копалин місцевого 
значення

33300,00 33300,00 0,00 0,00

14000000 Внутрішні податки на товари та послуги 3985800,00 3985800,00 0,00 0,00
14020000 Акцизний податок з вироблених в Україні 

підакцизних товарів {продукції) 646300,00 646300,00 0,00 0,00
14021900 Пальне 646300,00 646300,00 0,00 0,00

14030000
Акцизний податок з ввезених на митну 
територію України підакцизних товарів 
(продукції)

2506000,00 2506000,00 0,00 0,00

14031900 Пальне 2506000,00 2506000,00 0,00 0,00

14040000
Акцизний податок з реалізації суб'єктами 
господарювання роздрібної торгівлі підакцизних 
товарів

833500,00 833500,00 0,00 0,00

18000000 Місцеві податки 12947200,00 12947200,00 0,00 0,00
18010000 Податок на майно 5345800,00 5345800,00 0,00 0,00

18010100

Податок на нерухоме майно, відмінне від 
земельної ділянки, сплачений юридичними 
особами, які є власниками об'єктів житлової 
нерухомості

12500,00 12500,00 0,00 0,00

18010200

Податок на нерухоме майно, відмінне від 
земельної ділянки, сплачений фізичними 
особами, які є власниками об'єктів житлової 
нерухомості

155400,00 155400,00 0,00 0,00

18010300

Податок на нерухоме майно, відмінне від 
земельної ділянки, сплачений фізичними 
особами, які є власниками об'єктів нежитлової 
нерухомості

878000,00 878000,00 0,00 0,00

18010400

Податок на нерухоме майно, відмінне від 
земельної ділянки, сплачений юридичними 
особами, які є власниками об'єктів нежитлової 
нерухомості

559200,00 559200,00 0,00 0,00



18010500 Земельний податок з юридичних осіб 680500,00 680500,00 0,00 0,00
18010600 Орендна плата з юридичних осіб 1191500,00 1191500,00 0,00 0,00
18010700 Земельний податок з фізичних осіб 1328500,00 1328500,00 0,00 0,00
18010900 Орендна плата з фізичних осіб 540200,00 540200,00 0,00 0,00
18030000 Туристичний збір 122200,00 122200,00 0,00 0,00
18030100 Туристичний збір, сплачений юридичними 

особами 36100,00 36100,00 0,00 0,00

18030200 Туристичний збір, сплачений фізичними 
особами 86100,00 86100,00 0,00 0,00

18050000 Єдиний податок 7479200,00 7479200,00 0,00 0,00
18050300 Єдиний податок з юридичних осіб 264200,00 264200,00 0,00 0,00
18050400 Єдиний податок з фізичних осіб 6274100,00 6274100,00 0,00 0,00
18050500 Єдиний податок з сільськогосподарських 

товаровиробників 940900,00 940900,00 0,00 0,00
20000000 Неподаткові надходження 1596700,00 556100,00 1040600,00 0,00
21000000 Доходи від власності та підприємницької 

діяльності 40500,00 40500,00 0,00 0,00

21010000 Частина чистого прибутку (доходу) державних 40500,00 40500,00 0,00 0,00

21010300 Частина чистого прибутку (доходу) комунальних 40500,00 40500,00 0,00 0,00

22000000 Адміністративні збори та платежі, доходи від 
некомерційної господарської ДІЯЛЬНОСТІ 515600,00 515600,00 0,00 0,00

22010000 Плата за надання адміністративних послуг 412600,00 412600,00 0,00 0,00

22012500 Плата за надання інших адміністративних послуг 136300,00 136300,00 0,00 0,00

22012600 Адміністративний збір за державну реєстрацію 
речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень 276300,00 276300,00 0,00 0,00

22080000 Надходження від оренднолї плати за 
користування 103000,00 103000,00 0,00 0,00

22080400 Надходження від орендної плати за 
користування 103000,00 103000,00 0,00 0,00

25000000 Власні надходження бюджетних установ 1040600,00 0,00 1040600,00 0,00

25010000
Надходження від плати за послуги, що 
надаються бюджетними установами згідно із 
законодавством

1040600,00 0,00 1040600,00 0,00

25010100 Плата за послуги, що надаються бюджетними 
установами згідно з їх основною діяльністю 1040600,00 0,00 1040600,00 0,00

Усього доходів (без урахування 
міжбюджетних трансфертів) 41831600,00 40791000,00 1040600,00 0,00

40000000 Офіційні трансферти 90857500,00 90857500,00 0,00 0,00
41000000 Від органів державного управління 90857500,00 90857500,00 0,00 0,00
41020000 Дотації з державного бюджету місцевим 

бюджетам 26314200,00 26314200,00 0,00 0,00

41020100 Базова дотація 26314200,00 26314200,00 0,00 0,00

41030000 Субвенції з державного бюджету місцевим 
бюджетам 60888700,00 60888700,00 0,00 0,00

41033900 Освітня субвенція з державного бюджету 
місцевим бюджетам 60888700,00 60888700,00 0,00 0,00

41040000 Дотації з місцевих бюджетів іншим місцевим 
бюджетам 3091300,00 3091300,00 0,00 0,00

41040200

Дотація з місцевого бюджету на здійснення 
переданих з державного бюджету видатків з 
утримання закладів освіти та охорони здоров'я 
за рахунок відповідної додаткової дотації з 
державного бюджету

3091300,00 3091300,00 0,00 0,00

41050000 Субвенції з місцевих бюджетів іншим 
місцевим бюджетам 563300,00 563300,00 0,00 0,00

41051200

Субвенція з місцевого бюджету на надання 
державної підтримки особам з особливими 
освітніми потребами за рахунок відповідної 
субвенції з державного бюджету

416300,00 416300,00 0,00 0,00

41055000

Субвенція з місцевого бюджету на здійснення 
підтримки окремих закладів та заходів у системі 
охорони здоровя за рахунок відповідної субвенції 
з державного бюджету

147000,00 147000,00 0,00 0,00

X . Разом доходів 132689^00,00 131648500,00 1040600,00 о,оо

Секретар міської ради С.М. Мамчур



Додаток 7
до рішення Почаївської міської ради
від 24 грудня 2020 року № 97

Розподіл витрат місцевого бюджету на реалізацію місцевих/регіональних програм у 2021 році 

19521000000
(код бюджету)

(грн.)
Код 

Програмної 
класифікації 
видатків та 

кредитуванн 
я місцевого 

бюджету

Код Типової 
програмної 
класифікації 
видатків та 

кредитуванн 
я місцевого 

бюджету

Код 
Функціонал ь 

ної 
класифікації 
видатків та 

кредитуванн 
я бюджету

Найменування головного розпорядника коштів 
місцевого бюджету/ відповідального 
виконавця, найменування бюджетної 

програми згідно з Типовою програмною 
класифікацією видатків та кредитування 

місцевого бюджету

Найменування 
місцевої/ 

регіональної 
програми

Дата та номер 
документа, 

яким 
затверджено 

місцеву 
регіональну 

програму

Усього
Загальний 

фонд

Спеціальний фонд

усього
у тому числі 

бюджет 
розвитку

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

0100000 Почаївська міська рада 540 700 540 700 - -

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

Програма 
"Турбота"

Рішення 
сесії міської 
ради від 
30.10.2020 
року N9 
2714

275 000 275 000 - -

0114082 4082 0829 Інші заходи в галузі культури і 
мистецтва

Організація 
свят та 
розвиток 
культури і 
мистецтв 
Почаївської 
мтг на 2021- 
2022 роки

Рішення 
сесії міської 
ради від 
30.10.2020 
року № 
2713

265 700 265 700 - -



0600000 Відділ освіти, молоді та спорту 
Почаївської міської ради 195 140 195 140 - -

611142 1142 0990 Інші програми та заходи у сфері освіти

Допомога 
дітям- 
сиротам і 
дітям 
позбавлени 
м 
батьківськог 
о піклування 
Почаївської 
мтг на 2021- 
2022 роки

Рішення 
сесії міської 
ради від 
30.10,2020 
року № 
2719

3 620 3 620 - -

0613140 3140 1040

Оздоровлення та відпочинок дітей 
(крім заходів з оздоровлення дітей, що 
здійснюються за рахунок коштів на 
оздоровлення громадян, які 
постраждали внаслідок 
Чорнобильської катастрофи)

Цільова 
програма 
оздоровлен 
ня та 
відпочинку 
дітей 
Почаївської 
мтг на 2021- 
2022 роки

Рішення 
сесії міської 
ради від 
30.10.2020 
року N° 
2720

140 000 140 000 - -

0615012 5012 0810
Проведення навчально-тренувальних 
зборів і змагань з неолімпійських 
видів спорту

Розвиток 
фізичної 
культури і 
спорту 
Почаївської 
мтг на 2021- 
2022 роки

Рішення 
міської ради 
від 
30.10.2020 
року N9 
2718

51 520 51520 - -

х X X УСЬОГО X х 735 840 735 840

Секретар міської ради С.М. Мамчур



Додаток 5 
до рішення Почаївської міської ради 

від 24 грудня 2020 року № 97

Міжбюджетні трансферти на 2021 рік 
19521000000

(код бюджету)

1. Показники міжбюджетн их трансфертів з Інших бюджетів
(грн)

Код Класифікації 
доходу бюджету/

Код бюджету

Найменування трансферту/ Найменування бюджету - надавача міжбюджетного трансферту Усього

і 2 3
1. Трансферти до загального фонду бюджету

41020100 Базова дотація 26 314 200
99000000000 Державний бюджет 26 314 200

41033900 Освітня субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам 60 888 700
99000000000 Державний бюджет 60 888 700

41040200
Дотація з місцевого бюджету на здійснення переданих з державного бюджету 

видатків з утримання закладів освіти та охорони здоров'я за рахунок відповідної 
додаткової дотації з державного бюджету

3 091 300

19100000000 Обласний бюджет Тернопільської області 3 091 300

41051200
Субвенція з місцевого бюджету на надання державної підтримки особам з 

особливими освітніми потребами за рахунок відповідної субвенції з державного 
біЛ Л SUOTV

416 300

19100000000 Обласний бюджет Тернопільської області 416 300

41055000
Субвенція з місцевого оюджету на здійснення підтримки окремих закладів та 

заходів у системі охорони здоров'я за рахунок відповідної субвенції з державного 
...... . ЙІЛЛ WATV

147 000

19100000000 Обласний бюджет Тернопільської області 147 000

II. Трансферти до спеціального фонду бюджету
-

X УСЬОГО за розділом 1 та II, у тому числі: 90 857 500
X загальний фонд 90857 500
X спеціальний фонд

2. Показники міжбюджетних трансфертів Іншим бюджетам Ігрн)

Код Програмної 
класифікації 
видатків та 

кредитування 
місцевого 

бюджету/ Код 
бюджету

Код типової 
програмної 
класифікації 
видатків та 

кредитування 
місцевого бюджету

Найменування трансферту/ Найменування бюджету - отримувача 
міжбюджетного трансферту

Усього

1 2 3 4

1. Трансферти до загального фонду бюджету
0119770 9770 Інші субвенції’з місцевого бюджету 150 000

19561000000 9770 Бюджет Кременецької міської територіальної громади 150 000

II. Трансферти до спеціального фонду бюджету
-

X X УСЬОГО за розділом 1 та II, утому числі: 150000
X X загальний фонд 150 000
X X спеціальний фонд -

Секретар міської ради С.М. Мамчур



Додаток Ns З 
, до рішення Почаївської міської ради

ВІД 24 грудня 2020 року № 97

РОЗПОДІЛ
видатків бюджету міської територіальної громади на 2021 рік

(грн.)

19521000000
(код бюджету)

Кэд Програм мої 
спаси фін а ції 
видолків 70 

кредитування 
місцевого 
бюджету

Клд Типової 
програмної 
■ласифікації 
видатків та 

кредитування 
місцевого 
Ьиджегу

Код 
Функціонуй іьнсї 

класифікації 
видатків та 

кредитування 
місцевого 
бюджету

Найменування головного розпорядника, 
відповідального виконавця, найменування 

бюджетної програми згідно з Типовою 
програмною класифікацією видатків та 

кредитування місцевого бюджету

Загальний фонд Спеціальний фонд

РАЗОМ
Усього

видатки 
споживання

3 них

видатки 
розвитку

Усього
у тому ЧИСЛІ 

бюджет 
розвитку

видатки 
споживання

3 них

видатки 
розвиткуоплата праці

комунальні 
послуги та 
енергоносії

оплата праці
комунальні 
послуги та 
енергоносії

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

0100000 Почаївська міська рада (голений 
розпорядник) 28845900 28845900 15694000 776900 0 5200 0 5200 0 0 0 28851100

0110000 Почаївська міська рада (відповідальний 
виконавець) 28845900 28845900 15694000 776900 0 5200 0 5200 0 0 0 28851100

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

10739200 10739200 8251300 306400 0 0 0 0 0 0 0 10739200

0112010 2010 0731 Багатопрофільна стаціонарна медична 
допомога населенню 1237700 1237700 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1237700

0112144 2144 0763 Централізовані заходи з лікування хворих на 
цукровий та нецукровай діабет 147000 147000 0 147000

0113241 3241 1090
Забезпечення діяльності інших закладів у 
сфері соціального захисту і соціального 
забезпечення

3343200 3343200 2705200 0 0 0 0 0 0 0 0 3343200

0113242 3242 1090 Інші заходи у сфері соціального захисту і 
соціального забезпечення 275000 275000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 275000

0114030 4030 0824 Забезпечення діяльності бібліотек 1851200 1851200 1420000 0 0 0 0 0 0 0 0 1851200
0114040 4040 0824 Забезпечення діяльності музеїв і виставок 1372000 1372000 979500 124600 0 5200 0 5200 0 0 0 1377200

0114060 4060 0828
Забезпечення діяльності палаців і будинків 
культури, клубів, центрів дозвілля та інших 
клубних закладів

3372000 3372000 2338000 345900 0 0 0 0 0 0 0 3372000

0114082 4082 0829 Інші заходи в галузі культури і мистецтва 265700 265700 0 0 0 0 0 0 0 0 0 265700
0116030 6030 0620 Організація населених пунктів 4246700 4246700 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4246700

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

1960000 1960000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1960000

0117680 7680 0490 Членські внески до асоціацій органів 
місцевого самоврядування 36200 36200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 36200

0300000
Фінансовий відділ Почаївської міської 
ради (головний розпорядник) 1486100 1486100 812400 0 0 0 0 0 0 0 0 1486100

0370000 Фінансовий відділ Почаївської міської 
ради (відповідальний виконавець) 1486100 1486100 812400 0 0 0 0 0 0 0 0 1486100

0370160 0160 0111
Керівництво і управління у відповідній сфері 
у містах (місті Києві), селищах, селах, 
об'єднаних територіальних громадах

1055900 1055900 812400 0 0 ч 0 0 0 0 0 0 1055900

0378710 7810 0133 Резервний фонд місцевого бюджету 28G20Ó 280200 Р 0 0 0 0 0 0 0 0 280200
0379770 9770 0180 Інші субвенції з місцевого бюджету 150000 150000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 150000



z
./600000

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

101176316 101176316 76681625 4369300 0 1175584 140184 1035400 113300 0 140184 102351900

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

101176316 101176316 76681625 4369300 0 1175584 140184 1035400 113300 0 140184 102351900

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

1230860 1230860 970900 0 0 0 0 0 0 0 0 1230860

0611010 1010 0910 Надання дошкільної освіти 12077500 12077500 8369900 757300 0 632300 0 632300 0 0 0 12709800

0611021 1021 0921
Надання загальної середньої освіти 
закладами загальної середньої освіти 18285200 18285200 10838100 3345200 0 264900 0 264900 0 0 0 18550100

0611031 1031 0921
Надання загальної середньої освіти 
закладами загальної середньої освіти 60888700 60888700 49908800 0 0 0 0 0 0 0 0 60888700

0611070 1070 0960
Надання позашкільної освіти позашкільними 
закладами освіти, заходи із позашкільної 
роботи з дітьми

3031900 3031900 2273000 139900 0 0 0 0 0 0 0 3031900

0611080 1080 0960
Надання спеціальної освіти мистецькими 
школами 5190900 5190900 4094600 126900 0 138200 0 138200 113300 0 0 5329100

0611142 1142 0990 Інші програми та заходи у сфері освіти 3620 3620 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3620

0611200 1200 0990

Надання освіти за рахунок субвенції з 
державного бюджету місцевим бюджетам на 
надання державної підтримки особам з 
особливими освітніми потребами

276116 276116 226325 0 0 140184 140184 0 0 0 140184 416300

0613140 3140 1040

Оздоровлення та відпочинок дітей (крім 
заходів з оздоровлення дітей, що 
здійснюються за рахунок коштів на 
оздоровлення громадян, які постраждали 
внаслідок Чорнобильської катастрофи)

140000 140000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14000Q

0115012 5012 0810
Проведення навчально-тренувальних зборів 
і змагань з неолімпінських видів спорту 51520 51520 0 0 0 0 0 0 0 0 0 51520

X X X УСЬОГО 131508316 131508316 93188025 5146200 0 1180784 140184 1040600 113300 0 140184 132689100

Секретар міської ради С.М. Мамчур



Додаток 2
до рішення Почаївської міської ради
від 24 грудня 2020 року № 97

Фінансування бюджету територіальної громади на 2021 рік 
19521000000

(код бюджету)

(грн)

Код
Найменування згідно з Класифікацією 

фінансування бюджету
Усього

Загальний 
фонд

Спеціальний фонд

усього
у тому числі 

бюджет
1 2 3 4 5 6

Фінансування за типом кредитора
200000 Внутрішнє фінансування - -140 184 140 184 140 184

208000 Фінансування за рахунок зміни 
залишків коштів бюджетів - -140 184 140 184 140 184

208400
Кошти, що передаються із загального 
фонду бюджету до бюджету розвитку 
(спеціального фонду)

- -140 184 140 184 140 184

X Загальне фінансування - -140 184 140 184 140 184
Фінансування за типом боргового зобов'язання

600000 Фінансування за активними 
операціями - -140 184 140 184 140 184

602000 Зміни обсягів бюджетних коштів - -140 184 140 184 140 184

602400
Кошти, що передаються із загального 
фонду бюджету до бюджету розвитку 
(спеціального фонду)

- -140 184 140 184 140 184

X Загальне фінансування - -140 184 140 184 140 184

Секретар міської ради СМ. Мамчур



Додаток 1
до рішення Почаївської міської ради

від 24 грудня 2020 року № 97

Доходи бюджету міської територіальної громади на 2021 рік 
19521000000

(код бюджету)
(ФН-)

Код Найменування згідно з класифікацією 
доходів бюджету Усього Загальний фонд

Спеціальний фонд

усього
у тому числі 

бюджет 
розвитку

1 2 3 4 5 6
10000000 Податкові надходження 40234900,00 40234900,00 0,00 0,00

11000000 Податки на доходи, податки на прибуток, 
податки на збільшення ринкової вартості 23233500,00 23233500,00 0,00 0,00

11010000 Податок та збір на доходи фізичних осіб 23141400,00 23141400,00 0,00 0,00

11010100
Податок на доходи фізичних осіб, що 
сплачується податковими агентами, із доходів 
платника податку у вигляді заробітної плати

21138400,00 21138400,00 0,00 0,00

11010200

Податок на доходи фізичних осіб з грошового 
забезпечення, грошових винагород та інших 
виплат, одержаних військовослужбовцями та 
особами рядового і начальницького складу, що 
сплачується податковими агентами

240000,00 240000,00 0,00 0,00

11010400
Податок на доходи фізичних осіб, що 
сплачується податковими агентами, із доходів 
платника податку інших ніж заробітна плата

1338700,00 1338700,00 0,00 0,00

11010500
Податок на доходи фізичних осіб, що 
сплачується фізичними особами за результатами 
річного декларування

424300,00 424300,00 0,00 0,00

11020000 Податок на прибуток підприємств 92100,00 92100,00 0,00 0,00
11020200 Податок на прибуток підприємств та фінансових 

установ комунальної власності 92100,00 92100,00 0,00 0,00

13000000 Рентна плата та плата за використання інших 
природних ресурсів 68400,00 68400,00 0,00 0,00

13010000 Рентна плата за спеціальне використання 
лісових ресурсів 35100,00 35100,00 0,00 0,00

13010200

Рентна плата за спеціальне використання 
лісових ресурсів (крім рентної плати за 
спеціальне використання лісових ресурсів в 
частині деревини, заготовленої в порядку рубок 
головного користування)

35100,00 35100,00 0,00 0,00

13030000 Рентна плата за користування надрами 33300,00 33300,00 0,00 0,00

13030200
Рентна плата за користування надрами для 
видобування корисних копалин місцевого 
значення

33300,00 33300,00 0,00 0,00

14000000 Внутрішні податки на товари та послуги 3985800,00 3985800,00 0,00 0,00
14020000 Акцизний податок з вироблених в Україні 

підакцизних товарів (продукції) 646300,00 646300,00 0,00 0,00
14021900 Пальне 646300,00 646300,00 0,00 0,00

14030000
Акцизний податок з ввезених на митну 
територію України підакцизних товарів 
(продукції)

2506000,00 2506000,00 0,00 0,00

14031900 Пальне 2506000,00 2506000,00 0,00 0,00

14040000
Акцизний податок з реалізації суб'єктами 
господарювання роздрібної торгівлі підакцизних 
товарів

833500,00 833500,00 0,00 0,00

18000000 Місцеві податки 12947200,00 12947200,00 0,00 0,00
18010000 Податок на майно 5345800,00 5345800,00 0,00 0,00

18010100

Податок на нерухоме майно, відмінне від 
земельної ділянки, сплачений юридичними 
особами, які є власниками об’єктів житлової 
нерухомості

12500,00 12500,00 0,00 0,00

18010200

Податок на нерухоме майно, відмінне від 
земельної ділянки, сплачений фізичними 
особами, які є власниками об'єктів житлової 
нерухомості

155400,00 155400,00 0,00 0,00

18010300

Податок на нерухоме майно, відмінне від 
земельної ділянки, сплачений фізичними 
особами, які є власниками об'єктів нежитлової 
нерухомості

878000,00 878000,00 0,00 0,00

18010400

Податок на нерухоме майно, відмінне від 
земельної ділянки, сплачений юридичними 
особами, які є власниками об'єктів нежитлової 
нерухомості

559200,00 559200,00 0,00 0,00



/

18010500 Земельний податок з юридичних осіб 680500,00 680500,00 0,00 0,00
18010600 Орендна плата з юридичних осіб 1191500,00 1191500,00 0,00 0,00
18010700 Земельний податок з фізичних осіб 1328500,00 1328500,00 0,00 0,00
18010900 Орендна плата з фізичних осіб 540200,00 540200,00 0,00 0,00
18030000 Туристичний збір 122200,00 122200,00 0,00 0,00

18030100 Туристичний збір, сплачений юридичними 
особами 36100,00 36100,00 0,00 0,00

18030200 Туристичний збір, сплачений фізичними 
особами 86100,00 86100,00 0,00 0,00

18050000 Єдиний податок 7479200,00 7479200,00 0,00 0,00
18050300 Єдиний податок з юридичних осіб 264200,00 264200,00 0,00 0,00
18050400 Єдиний податок з фізичних осіб 6274100,00 6274100,00 0,00 0,00
18050500 Єдиний податок з сільськогосподарських 

товаровиробників 940900,00 940900,00 0,00 0,00
20000000 Неподаткові надходження 1596700,00 556100,00 1040600,00 0,00
21000000 Доходи від власності та підприємницької 

діяльності 40500,00 40500,00 0,00 0,00

21010000 Частина чистого прибутку (доходу) державних 40500,00 40500,00 0,00 0,00

21010300 Частина чистого прибутку (доходу) комунальних 40500,00 40500,00 0,00 0,00

22000000 Адміністративні збори та платежі, доходи від 
некомерційної господарської ДІЯЛЬНОСТІ 515600,00 515600,00 0,00 0,00

22010000 Плата за надання адміністративних послуг 412600,00 412600,00 0,00 0,00

22012500 Плата за надання інших адміністративних послуг 136300,00 136300,00 0,00 0,00

22012600 Адміністративний збір за державну реєстрацію 
речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень 276300,00 276300,00 0,00 0,00

22080000 Надходження від оренднолї плати за 
користування 103000,00 103000,00 0,00 0,00

22080400 Надходження від орендної плати за 
користування 103000,00 103000,00 0,00 0,00

25000000 Власні надходження бюджетних установ 1040600,00 0,00 1040600,00 0,00

25010000
Надходження від плати за послуги, що 
надаються бюджетними установами згідно із 
законодавством

1040600,00 0,00 1040600,00 0,00

25010100 Плата за послуги, що надаються бюджетними 
установами згідно з їх основною діяльністю 1040600,00 0,00 1040600,00 0,00

Усього доходів (без урахування 
міжбюджетних трансфертів) 41831600,00 40791000,00 1040600,00 0,00

40000000 Офіційні трансферти 90857500,00 90857500,00 0,00 0,00
41000000 Від органів державного управління 90857500,00 90857500,00 0,00 0,00
41020000 Дотації з державного бюджету місцевим 

бюджетам 26314200,00 26314200,00 0,00 0,00

41020100 Базова дотація 26314200,00 26314200,00 0,00 0,00

41030000 Субвенції з державного бюджету місцевим 
бюджетам 60888700,00 60888700,00 0,00 0,00

41033900 Освітня субвенція з державного бюджету 
місцевим бюджетам 60888700,00 60888700,00 0,00 0,00

41040000 Дотації з місцевих бюджетів іншим місцевим 
бюджетам 3091300,00 3091300,00 0,00 0,00

41040200

Дотація з місцевого бюджету на здійснення 
переданих з державного бюджету видатків з 
утримання закладів освіти та охорони здоров'я 
за рахунок відповідної додаткової дотації з 
державного бюджету

3091300,00 3091300,00 0,00 0,00

41050000 Субвенції з місцевих бюджетів іншим 
місцевим бюджетам 563300,00 563300,00 0,00 0,00

41051200

Субвенція з місцевого бюджету на надання 
державної підтримки особам з особливими 
освітніми потребами за рахунок відповідної 
субвенції з державного бюджету

416300,00 416300,00 0,00 0,00

41055000

Субвенція з місцевого бюджету на здійснення 
підтримки окремих закладів та заходів у системі 
охорони здоровя за рахунок відповідної субвенції 
з державного бюджету

147000,00 147000,00 0,00 0,00

X Разом доходів 13268910ДД)0 131648500,00 1040600,00 0,00

Секретар міської ради С.М. Мамчур



18010500 Земельний податок з юридичних осіб 680500,00 680500,00 0,00 0,00
18010600 Орендна плата з юридичних осіб 1191500,00 1191500,00 0,00 0,00
18010700 Земельний податок з фізичних осіб 1328500,00 1328500,00 0,00 0,00
18010900 Орендна плата з фізичних осіб 540200,00 540200,00 0,00 0,00
18030000 Туристичний збір 122200,00 122200,00 0,00 0,00

18030100 Туристичний збір, сплачений юридичними 
особами 36100,00 36100,00 0,00 0,00

18030200 Туристичний збір, сплачений фізичними 
особами 86100,00 86100,00 0,00 0,00

18050000 Єдиний податок 7479200,00 7479200,00 0,00 0,00
18050300 Єдиний податок з юридичних осіб 264200,00 264200,00 0,00 0,00
18050400 Єдиний податок з фізичних осіб 6274100,00 6274100,00 0,00 0,00
18050500 Єдиний податок з сільськогосподарських 

товаровиробників 940900,00 940900,00 0,00 0,00
20000000 Неподаткові надходження 1596700,00 556100,00 1040600,00 0,00
21000000 Доходи від власності та підприємницької 

діяльності 40500,00 40500,00 0,00 0,00

21010000 Частина чистого прибутку (доходу) державних 40500,00 40500,00 0,00 0,00

21010300 Частина чистого прибутку (доходу) комунальних 40500,00 40500,00 0,00 0,00

22000000 Адміністративні збори та платежі, доходи від 
некомерційної господарської діяльності 515600,00 515600,00 0,00 0,00

22010000 Плата за надання адміністративних послуг 412600,00 412600,00 0,00 0,00

22012500 Плата за надання інших адміністративних послуг 136300,00 136300,00 0,00 0,00

22012600 Адміністративний збір за державну реєстрацію 
речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень 276300,00 276300,00 0,00 0,00

22080000 Надходження від оренднолї плати за 
користування 103000,00 103000,00 0,00 0,00

22080400 Надходження від орендної плати за 
користування 103000,00 103000,00 0,00 0,00

25000000 Власні надходження бюджетних установ 1040600,00 0,00 1040600,00 0,00

25010000
Надходження від плати за послуги, що 
надаються бюджетними установами згідно із 
законодавством

1040600,00 0,00 1040600,00 0,00

25010100 Плата за послуги, що надаються бюджетними 
установами згідно з ЇХ основною діяльністю 1040600,00 0,00 1040600,00 0,00

Усього доходів (без урахування 
міжбюджетних трансфертів) 41831600,00 40791000,00 1040600,00 0,00

40000000 Офіційні трансферти 90857500,00 90857500,00 0,00 0,00
41000000 Від органів державного управління 90857500,00 90857500,00 0,00 0,00
41020000 Дотації з державного бюджету місцевим 

бюджетам 26314200,00 26314200,00 0,00 0,00
41020100 Базова дотація 26314200,00 26314200,00 0,00 0,00

41030000 Субвенції з державного бюджету місцевим 
бюджетам 60888700,00 60888700,00 0,00 0,00

41033900 Освітня субвенція з державного бюджету 
місцевим бюджетам 60888700,00 60888700,00 0,00 0,00

41040000 Дотації з місцевих бюджетів іншим місцевим 
бюджетам 3091300,00 3091300,00 0,00 0,00

41040200

Дотація з місцевого бюджету на здійснення 
переданих з державного бюджету видатків з 
утримання закладів освіти та охорони здоров'я 
за рахунок відповідної додаткової дотації з 
державного бюджету

3091300,00 3091300,00 0,00 0,00

41050000 Субвенції з місцевих бюджетів іншим 
місцевим бюджетам 563300,00 563300,00 0,00 0,00

41051200

Субвенція з місцевого бюджету на надання 
державної підтримки особам з особливими 
освітніми потребами за рахунок відповідної 
субвенції з державного бюджету

416300,00 416300,00 0,00 0,00

41055000

Субвенція з місцевого бюджету на здійснення 
підтримки окремих закладів та заходів у системі 
охорони здоровя за рахунок відповідної субвенції 
з державного бюджету

147000,00 147000,00 0,00 0,00

X Разом доходів 13268910ДО0 131648500,00 1040600,00 0,00

Секретар міської ради С.М. Мамчур



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА

ВОСЬМЕ СКЛИКАННЯ
ПЕРШАА СЕСІЯ 

ЧЕТВЕРТЕ ПЛЕНАРНЕ ЗАСІДАННЯ

РІШЕННЯ

від 24 грудня 2020 року № 97
м. Почаїв

Про бюджет Почаївської міської територіальної громади 
на 2021 рік

(19521000000)

Розглянувши подання Почаївської міської ради, враховуючи 
пропозиції постійної комісії з питань фінансів, бюджету, планування, 
соціально-економічного розвитку, інвестицій та міжнародного 
співробітництва, керуючись Бюджетним кодексом України, пунктом 23 
частини першої статті 26 Закону України „Про місцеве самоврядування в 
Україні” Почаївська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Визначити на 2021 рік:

доходи міського бюджету у сумі 132 689 100 гривень, у тому числі 
доходи загального фонду міського бюджету 131 648 500 гривень та доходи 
спеціального фонду міського бюджету 1 040 600 гривень згідно з додатком 1;

видатки міського бюджету у сумі 132 689 100 гривень, у тому числі 
видатки загального фонду міського бюджету - 131 508 316 іривень та 
видатки спеціального фонду міського бюджету - 1 180 784 гривень;

профіцит за загальним фондом міського бюджету у сумі 140184 
гривні, згідно з додатком 2 до цього рішення;

дефіцит за спеціальним фондом міського бюджету у сумі 140184 
гривень, згідно з додатком 2 до цього рішення;



оборотний залишок бюджетних коштів міського бюджету у розмірі 
65 800 гривень, іцо становить 0,05 відсотка видатків загального фонду 
міського бюджету, визначених цим пунктом;

резервний фонд міського бюджету у розмірі 280 200 гривень, що 
становить 0,2 відсотка видатків загального фонду міського бюджету, 
визначених цим пунктом;

2. Затвердити бюджетні призначення головним розпорядникам 
коштів міського бюджету на 2021 рік у розрізі відповідальних виконавців за 
бюджетними програмами згідно з додатками 3 до цього рішення.

3. Затвердити на 2021 рік міжбюджетні трансферти згідно з 
додатком 5 до цього рішення.

Відповідно до частини сьомої статті 108 Бюджетного кодексу України 
надати право виконавчому комітету міської ради приймати рішення щодо 
розподілу та перерозподілу обсягів трансфертів з державного та місцевих 
бюджетів міському бюджету, у період між сесіями Почаївської міської ради 
за погодженням з постійною комісією з питань фінансів, бюджету, 
планування соціально-економічного розвитку, інвестицій та міжнародного 
співробітництва з наступним внесенням змін до рішення Почаївської міської 
ради про бюджет міської територіальної громади.

4. Затвердити розподіл витрат міського бюджету на реалізацію 
місцевих/регіональних програм у сумі 735 840 гривень згідно з додатком 
7 до цього рішення.

5. Установити, що у загальному фонді міського бюджету на 2021 рік:

1) до доходів загального фонду міського бюджету належать 
доходи, визначені статтею 64 Бюджетного кодексу України, та трансферти, 
визначені статтею 97 Бюджетного кодексу України, а також такі 
надходження відповідно до Закону України «Про Державний бюджет 
У країни на 2021 рік»:

дотація з місцевого бюджету на здійснення переданих з 
державного бюджету видатків з утримання закладів освіти та охорони 
здоров’я за рахунок відповідної дотації з державного бюджету;

субвенції з місцевого бюджету на надання державної підтримки 
особам з особливими освітніми потребами за рахунок відповідної субвенції з 
державного бюджету;

субвенції з місцевого бюджету на здійснення підтримки окремих 
закладів та заходів у системі охорони здоров’я за рахунок відповідної 
субвенції з державного бюджету;

2) джерелами формування у частині фінансування є надходження, 
визначені пунктом 1 статті 72 Бюджетного кодексу України в частині 
спрямування до бюджету розвитку (спеціального фонду) коштів із загального 
фонду.



6. Установити, що джерелами формування спеціального фонду 
міського бюджету на 2021 рік:

1) у частині доходів є надходження, визначені статтею 69і 
Бюджетного кодексу України;

2) у частині фінансування є кошти визначені пунктом 10 частини 1 
статті 71 Бюджетного кодексу України в частині залучення коштів із 
загального фонду.

7. Установити, що у 2021 році кошти, отримані до спеціального 
фонду міського бюджету згідно з статтями 69і та 71 Бюджетного кодексу 
України спрямовуються на реалізацію заходів, визначених статтею 71 
Бюджетного кодексу України та на видатки відповідно до джерел 
надходжень визначених у пункті 6 цього рішення.

8. Визначити на 2021 рік відповідно до статті 55 Бюджетного 
кодексу України захищеними видатками міського бюджету видатки 
загального фонду на:

• оплату праці працівників бюджетних установ;
• нарахування на заробітну плату;
• придбання медикаментів та перев’язувальних матеріалів;
• забезпечення продуктами харчування;
• оплату комунальних послуг та енергоносіїв;
• поточні трансферти населенню;
• поточні трансферти місцевим бюджетам;
• оплату енергосервісу.

9. Надати право фінансовому відділу Почаївської міської ради в 
процесі виконання міського бюджету, за обґрунтованим поданням головного 
розпорядника коштів, здійснювати перерозподіл бюджетних асигнувань, 
затверджених у розписі бюджету та кошторисі в розрізі економічної 
класифікації видатків бюджету у межах загального обсягу бюджетних 
призначень за кодом програмної класифікації окремо за загальним та 
спеціальним фондами бюджету.

10. Відповідно до статей 43 та 73 Бюджетного кодексу України надати 
право міському голові отримувати у порядку, визначеному Кабінетом 
Міністрів України, позики на покриття тимчасових касових розривів 
міського бюджету, пов’язаних із забезпеченням захищених видатків 
загального фонду, в межах поточного бюджетного періоду та до прийняття 
рішення міської ради «Про бюджет Почаївської міської територіальної 
громади на 2022 рік» за рахунок коштів єдиного казначейського рахунку на 
договірних умовах без нарахування відсотків за користування цими коштами 
з обов’язковим їх поверненням до кінця поточного бюджетного періоду.



11. Відповідно до статей 20, 22 та 28 Бюджетного кодексу України та 
наказу Міністерства фінансів України від 26 серпня 2014 року № 836 „Про 
деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та 
виконання місцевих бюджетів” (зі змінами) головним розпорядникам коштів 
бюджету міської територіальної громади забезпечити:

1) затвердження паспортів бюджетних програм протягом 45 днів з дня 
набрання чинності цим рішенням;

2) здійснення управління бюджетними коштами у межах 
встановлених їм бюджетних повноважень та оцінки ефективності бюджетних 
програм, забезпечуючи ефективне, результативне і цільове використання 
бюджетних коштів, організацію та координацію роботи розпорядників 
бюджетних коштів нижчого рівня та одержувачів бюджетних коштів у 
бюджетному процесі;

3) забезпечення доступності інформації про бюджет відповідно до 
законодавства, а саме:

здійснення публічного представлення та публікації інформації про 
бюджет за бюджетними програмами та показниками, бюджетні призначення 
щодо яких визначені цим рішенням, відповідно до вимог та за формою, 
встановленими Міністерством фінансів України, до 15 березня 2021 року;

оприлюднення паспортів бюджетних програм у триденний строк з дня 
затвердження таких документів;

4) забезпечення у повному обсязі проведення розрахунків за-' 
електричну та теплову енергію, водопостачання, водовідведення, природний 
газ та послуги зв’язку, які споживаються бюджетними установами, та 
укладання договорів за кожним видом енергоносіїв у межах встановлених 
головним розпорядником бюджетних коштів обгрунтованих лімітів 
споживання тощо.

12. Розпорядникам коштів бюджету міської територіальної громади 
забезпечити в першочерговому порядку потребу в коштах на оплату праці 
працівників бюджетних установ відповідно до встановлених законодавством 
України умов оплати праці та розміру мінімальної заробітної плати.

13. Керуючись статтею 23 Бюджетного кодексу України, у процесі 
виконання міського бюджету за поданням фінансового відділу міської ради 
протягом бюджетного року надати право міському голові здійснювати зміну 
назв та переліку кодів видатків відповідно до наказу Міністерства фінансів 
України від 20.09.2017 року № 793 «Про затвердження складових програмної 
класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів» (зі змінами); 
зумовлений такою зміною назв та переліку кодів перерозподіл видатків 
міського бюджету в межах загального обсягу бюджетних призначень 
головних розпорядників коштів міського бюджету за кодами програмної 
класифікації видатків за загальним та спеціальним фондами бюджету.

14. Рішення набирає чинності з 01 січня 2021 року.



15. Додатки 1-3, 5, 7 до цього рішення є його невід’ємною частиною.

16. ПочаївськІй міській раді забезпечити оприлюднення цього рішення 
в десятиденний термін з дня його прийняття відповідно до частини четвертої 
статті 28 Бюджетного кодексу України.

17. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну 
комісію з питань фінансів, бюджету, планування соціально-економічного 
розвитку, інвестицій та міжнародного співробітництва,

В.С. Бойко

Боціок 0.1.



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ВОСЬМЕ СКЛИКАННЯ 
ПЕРША СЕСІЯ 

ЧЕТВЕРТЕ ПЛЕНАРНЕ ЗАСІДАННЯ

РІШЕННЯ

Від «24 » грудня 2020р. №

Про надання дозволу на послуги з
гарячого харчування та затвердження 
вартості гарячого харчування в закладах 
освіти Почаївської територіальної громади 
на 2021р.

Керуючись статтею 25 Закону України «Про місцеве самоврядування в 
Україні», частиноюЗ.ст.56 Закону України «Про освіту», частиною 3 ст.21,Закону 
України «Про загальну середню освіту», частиною 5 ст.35 Закону України «1 Іро 
дошкільну освіту», Постанови Кабінету Міністрів України від 22.11.2004 № і 59 і 
«Про затвердження норм харчування у навчальних та оздоровчих закладах» (із 
змінами), постанови Кабінету Міністрів України від 02.02.2011 № 116 «Про 
затвердження порядку надання послуг з харчування дітей у дошкільних, учнів у 
загальноосвітніх та професійно-технічних навчальних закладах, операції < 
надання яких звільняються від обкладення податком на додану вартість» (із 
змінами), наказу Міністерства охорони здоров’я України « Про затвердження 
Санітарного регламенту для закладів загальної середньої освіти» від 21.09.2020р. 
№ 2205 , наказу Міністерства освіти і науки України від 21.11.2002 № 667 «Про 
затвердження порядку встановлення плати за перебування дітей у державних і 
комунальних дошкільних та інтернатних навчальних закладах» (із змінами), з 
метою забезпечення повноцінного харчування пільгових категорій учнів У4 
класів закладів загальної середньої освіти, вихованців закладів дошкільної освіти 
та дітей пільгових категорій, керуючись статтею 25 Закону України «Про місцеве 
самоврядування в Україні», сесія міської ради

ВИРІШИЛА:

1.1. Надати дозвіл опорному закладу Почаївська загальноосвітня школа І-ІІІ 
ступенів Почаївської міської ради Тернопільської області на організацію послуг з 
гарячого харчування учнів приватними підприємцями на 2021рік.
1.2.Затвердити вартість гарячого харчування учнів в опорному закладі Почаївська 
ЗОШ І-ІІІст. у розмірі 23 гривні на день.
1.3. Директору опорного закладу Почаївська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів 
Почаївської міської ради Тернопільської області Гичці Г. І. здійснити усі 



необхідні організаційно-правові заходи, щодо надання послуг з організації 
гарячого харчування учнів закладу освіти на 2021 рік приватними підприємцями, 
за кошти місцевого бюджету та за кошти батьків відповідно до чинного 
законодавства України.
2.Надати дозвіл на організацію гарячого харчування за кошти місцевого 
бюджету, та за кошти батьків:
2.1.Борщівській  початковій школі, Лосятинській гімназії, Будківській гімназії. 
Комарівській гімназії, Лідихівській ЗОШ І-ІІІст., Старопочаївській ЗОНІ 1-ІПст., 
Ридомильській ЗОШ І-ІІІст., філії Старотаразька ЗОШ І-ІІст. .
2,2.Затвердити вартість гарячого харчування учнів у данних навчальних закладах 
Почаївської міської ради на 2021 рік у розмірі 15 грн. на день.
3.Затвердити вартість харчування однієї дитини у дошкільних навчальних

закладах громади на 2021рік у розмірі 37 грн. на день.
3.1 .Встановити розмір плати для батьків за харчування дітей для міста Почаїв у 

розмірі 60 відсотків в сумі 22.2 грн. та для сільської місцевості 50 відсотків в 
сумі 18.50 грн. , від встановленої вартості харчування за день перебування дитини 
в дошкільних навчальних закладах громади на 2021 рік .

4. Відповідальність за виконання даного рішення покласти на керівників закладів 
освіти Почаївської територіальної громади.

5. Визнати таким, що втратило чинність рішення 50 сесії, сьомого скликання 
Почаївської міської ради від 18 грудня 2019р. №2223 «Про надання дозволу на 
послуги з гарячого харчування, затвердження вартості гарячого харчування в 
закладах освіти Почаївської міської об’єднаної територіальної громади ».

6. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з 
питань фінансів, бюджету планування соціально-економічного розви і ку,

шівробітщщтва.

В.С. БОЙКО



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ВОСЬМЕ СКЛИКАННЯ 
ПЕРША СЕСІЯ 

(ЧЕТВЕРТЕ ПЛЕНАРНЕ ЗАСІДАННЯ)

РІШЕННЯ

Від « 24 » грудня 2020 року №99

Про затвердження плану 
діяльності Почаївської міської 
ради з підготовки проектів 
регуляторних актів на 2021 рік

Відповідно до пункту 7 частини першої статті 26 Закону України «Про 
місцеве самоврядування в Україні» статей 7 та 13 Закону України «Про засади 
державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності», з метою 
планування діяльності Почаївської міської ради з підготовки проектів 
регуляторних актів на наступний календарний рік для забезпечення здійснення 
державної регуляторної політики на території Почаївської територіальна 
громада, Почаївська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Затвердити план діяльності Почаївської міської ради з підготовки 
проектів регуляторних актів на 2021 рік згідно з додатком до цього 
рішення,

2. Визначити таким, що втратило чинність, рішення Почаївської міської 
ради від «18» грудня 2019 року № 2211 «Про затвердження плану 
діяльності Почаївської міської ради з підготовки проектів регуляторних 
актів на 2020 рік».

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

Міський голова В.С. Бойко



ЗАТВЕРДЖЕНО
Рішенням сесії Почаївської міської ради 

№99 від «24» грудня 2020 року

План діяльності Почаївської міської ради з підготовки з проектів 
регуляторних актів на 2021 рік

№ Вид 
регуляторного 
акта

Назва 
регуляторного 
акта

Обгрунтування 
необхідності 
прийняття 
проекту 
регуляторного 
акта

Строк 
підготовки

Найменування 
підрозділу 
відповідального 
за розроблення 
проекту акта

1. Проект рішення Про 
встановлення 
податку на 
майно в частині 
транспортного 
податку па 2022 
рік

Потреба у 
прийняті 
податку на 
майно в частині 
транспортного 
податку на 
території 
Почаївської 
територіальної 
громади на 2022 
рік.

Перше 
півріччя 
2021 рік.

Відділ 
управління 
проектами та 
програмами 
соціально- 
економічного 
розвитку

2. Проект рішення Про 
встановлення 
туристичного 
збору на 
території 
Почаївської 
територіальної 
громади на 
2022 рік

Потреба у 
прийняті 
туристичного 
збору на 
території 
Почаївської 
територіальної 
громади на 2022 
рік.

Перше 
півріччя 
2021 рік.

Відділ 
управління 
проектами та 
програмами 
соціально- 
економічного 
розвитку

3.

1

Проект рішення Про 
встановлення 
ставок і пільг із 
сплати податку 
на нерухоме 
майно, відмінне 
від земельної 
ділянки на 2022 
рік

Потреба у 
встановленні 
ставок та пільг зі 
сплати податку 
на нерухоме 
майно, відмінне 
від земельної 
ділянки, на 
території 
Почаївської 
територіальної 
громади на 2022 
рік.

Перше 
півріччя 
2021 рік.

Відділ 
управління 
проектами та 
програмами 
соціально- 
економічного
розвитку



4. Проект рішення Про 
встановлення 
ставок і пільг із 
сплати 
земельного 
податку на 2022 
рік

Потреба у 
встановленні 
ставок та пільг зі 
сплати 
земельного 
податку на 
території 
Почаївської 
територіальної 
громади на 2022 
рік.

Перше 
півріччя 
2021 рік.

Відділ 
управління 
проектами та 
програмами 
соціально- 
економічного 
розвитку

5. Проект рішення Про 
встановлення 
єдиного 
податку на 
території 
Почаївської 
територіальної 
громади на 
2022 рік

Потреба у 
встановленні 
єдиного податку 
на території 
Почаївської 
територіальної 
громади на 2022 
рік.

Перше 
півріччя 
2021 рік.

Відділ 
управління 
проектами та 
програмами 
соціально- 
економічного 
розвитку

Секретар міської ради С.М. Мамчур



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ВОСЬМЕ СКЛИКАННЯ 
ПЕРША СЕСІЯ

ЧЕТВЕРТЕ ПЛЕНАРНЕ ЗАСІДАННЯ

РІШЕННЯ

від «24» грудня 2020 року № 100

Про прийняття об’єктів з спільної власності 
територіальних громад Кременецького району 
у комунальну власність Почаївської міської ради 
(закладів освіти, культури)

Керуючись статтями 26, 60 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», 
Законом України «Про передачу об’єктів права державної та комунальної власності», 
постанови Кабінету Міністрів України від 21 вересня 1998 року № 1482 «Про передачу 
об’єктів права державної та комунальної власності», Бюджетним кодексом України та 
враховуючи рішення Кременецької районної ради від 24 грудня 2020 року №11, враховуючи 
висновки і пропозиції постійної комісії міської ради з питань комунальної власності, житлово- 
комунального господарства, енергозбереження, транспорту та благоустрою, Почаївська міська 
рада

ВИРІШИЛА:

1. Прийняти із спільної власності територіальних громад Кременецького району у комунальну 
власність Почаївської міської ради з 01 січня 2021 року прав засновника установ та об’єктів 
закладів освіти (будівель, споруд та транспорту) спільної власності територіальних громад 
Кременецького району, зокрема:
1) Лідихівської загальноосвітньої школи І-ІІІ ст., розташованої за адресою: вул.Шкільна,5, 
с.Лідихів, Кременецького району Тернопільської області:
- будівля школи ;
-будівля паливної;

- будівля вбиральні;
- пожежний резервуар;
- будівля майстерні;
2) Навчально-виховного комплексу «Ридомильська ЗОШ І-ІІІ ст. - дошкільний навчальний 
заклад», розташованого за адресою: вул. Криворукова,20, с.Ридомиль, Кременецького району 
Тернопільської області:
- будівля школи;
- будівля майстерні;
- будівля котельні;
- господарська будівля, Б;
- будівля вбиральні;
- будівля ігрового майданчика;
- будівля тиру;
- пожежний резервуар.
3) Навчально-виховного комплексу «Старопочаївська ЗОШ І-ІІІ ст.- дошкільний навчальний 
заклад», розташованого за адресою: вул.Шевченка,65, с.Ст.Почаїв, Кременецького району 
Тернопільської області:
- будівля школи;
- будівля котельні, майстерні;



- будівля насосної;
- водонапірна башня;
- будівля туалету
4) Навчально-виховного комплексу «Будківська ЗОШ І-ІІ ст.- дошкільний навчальний заклад», 
розташованого за адресою: вул. Дружби, ЗО, с.Будки, Кременецького району Тернопільської 
області:
- будівля школи;
- будівля гаража-господарська;
- будівля майстерні;
- водонапірна башта;
- будівля туалету;
-пожежний резервуар.
5) Комарівської загальноосвітньої школи І-ІІ ст., розташованої за адресою: вул.Шевчена,20, 
с.Комарівка, Кременецького району Тернопільської області:
- будівля школи;
- погріб;
- будівля школи;
- господарська будівля;
- будівля майстерні;
- будівля вбиральні.
6) Лосятинської загальноосвітньої школи І-ІІ ст., розташованої за адресою: вул.Варшавська,14, 
с.Лосятин, Кременецького району Тернопільської області:
- будівля школи;
- господарська будівля;
- будівля вбиральні;
- льох;
- пожежний резервуар;
- будівля паливної
7) Борщівської загальноосвітньої школи І ст., розташованої за адресою: вул.Центральна,81, 
с.Борщівка, Кременецького району Тернопільської області:
-будівля школи

2. Прийняти у комунальну власність Почаївської міської ради основні засоби, малоцінні 
необоротні матеріальні активи, товарно-матеріальні цінності вказаних вище об’єктів закладів 
освіти, які рахуються на балансі відділу освіти Кременецької районної державної адміністрації.

3. Відділу освіти, молоді та спорту Почаївської міської ради спільно з відділом освіти 
Кременецької районної державної адміністрації провести приймання - передачу майна та 
надати письмову інформацію у виконавчий апарат Почаївської міської ради про виконання 
даного рішення.

4. Прийняти у комунальну власність Почаївської міської ради майно філій Кременецької 
централізованої бібліотечної системи, що входить у перелік спільної власності територіальних 
громад Кременецького району з 01 січня 2021 року, зокрема:
1) Старопочаївська філія Кременецької ЦБС
2) Лосятинська філія Кременецької ЦБС
3) Ридомильська філія Кременецької ЦБС
4) Будківська філія Кременецької ЦБС
5) Валігурівська філія Кременецької ЦБС
6) Комарівська філія Кременецької ЦБС
7) Лідихівська філія Кременецької ЦБС

5. Прийняти у комунальну власність Почаївської міської ради основні засоби, малоцінні 
необоротні матеріальні активи, товарно-матеріальні цінності вказаних вище об’єктів закладів 
культури, які рахуються на балансі відділу культури, молоді та спорту Кременецької районної 
державної адміністрації.



6. Комунальній установі Публічній бібліотеці Почаївської міської ради спільно з відділом 
культури, молоді та спорту Кременецької районної державної адміністрації провести 
приймання- передачу майна та надати письмову інформацію у виконавчий апарат Почаївської 
міської ради про виконання даного рішення.

7. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію міської ради з питань 
комунальної власності, житлово-комунального господарства, енергозбереження, транспорту та 
благоустрою.

Міський голова В.С. БОЙКО

Максимчук C.B.

Мамчур С.М.

Бондар Г.В.



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ВОСЬМЕ СКЛИКАННЯ 
ПЕРША СЕСІЯ 

ЧЕТВЕРТЕ ПЛЕНАРНЕ ЗАСІДАННЯ

РІШЕННЯ

від «24» грудня 2020 року №101

Про прийняття об’єктів з спільної власності 
територіальних громад Кременецького району 
у комунальну власність Почаївської міської ради 
закладу охорони здоров’я

Керуючись статтями 26, 60 Закону України «Про місцеве самоврядування в 
Україні», Законом України «Про передачу об’єктів права державної та 
комунальної власності», постанови Кабінету Міністрів України від 21 вересня 
1998 року № 1482 «Про передачу об’єктів права державної та комунальної 
власності», Бюджетним кодексом України та враховуючи рішення Кременецької 
районної ради від 24 грудня 2020 року № 12, враховуючи висновки і пропозиції 
постійної комісії міської ради з питань комунальної власності, житлово- 
комунального господарства, енергозбереження, транспорту та благоустрою, 
Почаївська міська рада

ВИРІШИЛА:

1 .Прийняти із спільної власності територіальних громад Кременецького району у 
комунальну власність Почаївської міської ради з 01 січня 2021 року прав 
засновника установ та об’єктів закладів охорони здоров'я (будівель, споруд та 
транспорту) спільної власності територіальних громад Кременецького району, із 
внесенням відповідних змін у Статут щодо засновника:
1) КНП «Почаївська районна комунальна лікарня» Кременецької районної ради 
Тернопільської області, розташованої за адресою: вул.Возз'єднання,19, м.Почаїв
2) Будівлі, які перебувають на балансі КНП «Почаївська районна комунальна 
лікарня»:
- рентгенкабінет
- добудова основного корпусу
- зерносховище
- гаражі
- приміщення молочної кухні
- сарай
3) Автомобілі, які перебувають на балансі КНП «Почаївська районна комунальна 
лікарня»:

- DAEWOO SENS 1.3, державний номер ВО 1801 AT, 2010 року випуску.



- УАЗ 452, державний номер 94-15 ТЕН, 1987 року випуску.

- УАЗ 469, державний номер 93-32 TEA, 1990 року випуску.

2. Відмовити у прийнятті із спільної власності територіальних громад 
Кременецького району у комунальну власність Почаївської міської ради з 01 січня 
2021 року - приміщення пральні, оскільки даний об’єкт нерухомості перебуває у 
приватній формі власності.

3. Прийняти у комунальну власність Почаївської міської ради основні засоби, 
малоцінні необоротні матеріальні активи, товарно-матеріальні цінності вказаних 
вище об’єкту охорони здоров'я , які рахуються на балансі КНП «Почаївська 
районна комунальна лікарня» Кременецької районної ради Тернопільської 
області.

4. Виконавчому апарату міської ради та директору КНП «Почаївська районна 
комунальна лікарня» Кременецької районної ради Тернопільської області 
Б.Є.Кучеру провести приймання - передачу майна та надати письмову 
інформацію у виконавчий апарат міської ради про виконання даного рішення.

5. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію міської 
ради з питань комунальної власності, житлово-комунального господарства, 
енергозбереження, транспорту та благоустрою

Мамчур С.М.



УКРАША
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА

ВОСЬМЕ СКЛИКАННЯ
ПЕРША СЕСІЯ

ЧЕТВЕРТЕ ПЛЕНАРНЕ ЗАСІДАННЯ

РІШЕННЯ

від « 24 » грудня 2020року № / С'Jj

Про перейменування закладів 
освіти та затвердження Статутів

Керуючись статтею 26. ч.І ст. 59 Закону України «Про місцеве самоврядування 
в Україні», ч.З.ст.12,ч.2.ст.25 Закону України «Про освіту», ч.І. ст.32,ч.2.ст.33 
Закону України «Про повну загальну середню освіту», у зв’язку з входженням 
закладів освіти до складу Почаївської територіальної громади, з метою 
приведення найменувань та установчих документів закладів освіти до вимог' 
чинного законодавства міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Змінити найменування та затвердити Статути закладів освіти Почаївської 
територіальної громади, а саме:

1.1 .Борщівської загальноосвітньої школи Т ступеня Кременецької районної 
ради Кременецького району Тернопільської області (ЄДРПОУ - 235914152.) 
на Борщівська початкова школа Почаївської міської ради Тернопільської 
області, скорочена назва - Борщівська ПШ .
1.1.1.Затвердити Статут структурного підрозділу Борщівська початкова школа 
Почаївської міської ради Тернопільської області, згідно з додатком 
(додається).
1.2.1. Комарівської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів Кременецької 

районної ради Тернопільської області (ЄДРПОУ-23591363) на Комарі вська 
гімназія Почаївської міської ради Тернопільської області, скорочена назва 
Комарівська гімназія.
1.2.2. Затвердити Статут Комарівської гімназії Почаївської міської ради 
Тернопільської області, згідно додатку 2 ( додається).
1.3.1. Навчально-виховний комплекс «Будківська загальноосвітня школа НІ
ступенів - дошкільний навчальний заклад» Кременецької районної ради, 
Тернопільської області , (ЄДРПОУ-23591328) на Будківська гімназія
Почаївської міської ради Тернопільської області, скорочена назва - Будківська 
гімназія .
1.3.2. Затвердити Статут Будківської гімназії Почаївської міської ради 
Тернопільської області, згідно з додатком 3 ( додається),
1.4.1. Лосятинська загальноосвітня школа 1-11 ступенів Кременецької районної 
ради Тернопільської області (ЄДРПОУ - 23591274) на Лосятинська гімназія



Почаївької міської ради Тернопільської області, скорочена назва —Лосятинська 
гімназія.
14.2. Затвердити Статут Лосятинської гімназії Почаївської міської ради 
Тернопільської області, згідно з додатком 4 ( додається).
1.5.1. Лідихівська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів Кременецької районної 
ради Тернопільської області (ЄДРПОУ -23591110) на Лідихівська 
загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів Почаївської міської ради Тернопільської 
області , скорочена назва - Лідихівська ЗОШ 1-ІІІст.
1.5.2. Затвердити Статут Лідихівської загальноосвітньої школи І-ІІІступенів 
Почаївської міської ради Тернопільської області , згідно з додатком 5 
(додається).
1.6.1 .Навчально- виховний комплекс (НВК) « Ридомильська загальноосвітня 
школа І-ІІІступенів —дошкільний навчальний заклад» Кременецької районної 
ради Тернопільської області (ЄДРПОУ -28591080) на Ридомильська 
загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів Почаївської міської ради Тернопільської 
області, скорочена назва - Ридомильська ЗОШ І-ІІІст.
1.6.2. Затвердити Статут Ридомильської загальноосвітньої школи І-Ш 
ступенів Почаївської міської ради Тернопільської області , згідно з додатком 6 
(додається).
1.7.1 Навчально-виховний комплекс (НВК) « Старопочаївська загальноосвітня 
школа -І-ИІст.- дошкільний навчальний заклад» Кременецької районної ради 
Тернопільської області (ЄДРПОУ-21156887) на Старопочаївська 
загальноосвітня школа І-ІІІст. Почаївської міської ради Тернопільської області, 
скорочена назва -Старопочаївська ЗОШ І-ІІІст.
1.7.2. Затвердити Статут Старопочаївської загальноосвітньої школи 1-І1І 
ступенів Почаївської міської ради Тернопільської області, згідно з додатком 7 
(додається)
1.8.1. Перейменувати дошкільний навчальний заклад с. Лідихів «Струмочок» 
загального розвитку ( ЄДРПОУ-40097080) на заклад дошкільної освіти 
«Струмочок» Почаївської міської ради.
1.8.2.Затвердити Статут закладу дошкільної освіти «Струмочок» Почаївської 
міської ради.
1.9.1. Перейменувати дошкільний навчальний заклад с. Лосятин «Перлинка» 
загального розвитку ( ЄДРПОУ -39024364) на заклад дошкільної освіти 
«Перлинка» Почаївської міської ради.
1.9.2. Затвердити Статут закладу дошкільної освіти « Перлинка» Почаївської 
міської ради.
2.Керівникам закладів освіти, найменування яких змінилися цим рішенням , 

здійснити заходи щодо державної реєстрації змін до установчих документів у

В.С. БОЙКО


