
УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА 

СЬОМЕ СКЛИКАННЯ 
П’ЯТДЕСЯТ ВОСЬМА СЕСІЯ

Рішення
« » липня 2020 року Проект

Про внесення змін до 
міського бюджету на 2020 рік

Керуючись пунктом 23 частини першої статті 26 Закону України «Про 
місцеве самоврядування в Україні», статтями 14, 23, 97 та 101 Бюджетного 
Кодексу України, враховуючи рекомендації постійної комісії з питань 
соціально-економічного розвитку, інвестицій та бюджету, Почаївська міська 
рада

ВИРІШИЛА :

1. Затвердити зміни до доходів міського бюджету на 2020 рік 
(додаток 1 до рішення Почаївської міської ради від 18 грудня 2019 року № 
2208 «Про міський бюджет на 2020 рік») згідно з додатком 1.

2. Затвердити зміни до фінансування міського бюджету на 2020 рік 
(додаток 2 до рішення Почаївської міської ради від 18 грудня 2019 року № 
2208 «Про міський бюджет на 2020 рік») згідно з додатком 2.

3. Затвердити зміни до розподілу видатків міського бюджету на 
2020 рік (додаток 3 до рішення Почаївської міської ради від 18 грудня 2019 
року № 2208 «Про міський бюджет на 2020 рік») згідно з додатком 3, у-тому 
числі:

зміни видатків загального фонду в сумі 535308 гривень за 
рахунок:

субвенції з місцевого бюджету на надання державної підтримки 
особам з особливими освітніми потребами за рахунок відповідної субвенції з 
державного бюджету - 147200 гривень;

субвенції з місцевого бюджету на забезпечення якісної, сучасної та 
доступної загальної середньої освіти «Нова українська школа» за рахунок 
відповідної субвенції з державного бюджету - 366757 гривень;

спрямування вільного залишку коштів загального фонду міського 
бюджету станом на 01 січня 2020 року - 40751 гривня (на спів фінансування 



закупівлі засобів навчання та обладнання для навчальних кабінетів 
початкової школи);

перерозподілу видатків міського бюджету (зменшення) - 19400 
гривень;

зміни видатків спеціального фонду в сумі 199800 гривень за 
рахунок:

субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення 
заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій, переданої 
із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду) - 
125000 гривень;

субвенції з місцевого бюджету на надання державної підтримки 
особам з особливими освітніми потребами за рахунок відповідної субвенції з 
державного бюджету, переданої із загального фонду бюджету до бюджету 
розвитку (спеціального фонду) - 51500 гривень;

вільного залишку коштів загального фонду міського бюджету 
станом на 01 січня 2020 року, переданого із загального фонду міського 
бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду), на спів фінансування 
проектів та заходів, що фінансуються за рахунок субвенції з державного 
бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально- 
економічного розвитку окремих територій - 3900 гривень;

перерозподілу видатків міського бюджету (збільшення) - 19400 
гривень.

4. Затвердити зміни до міжбюджетних трансфертів на 2020 рік 
(додаток 4 до рішення Почаївської міської ради від 18 грудня 2019 року № 
2208 «Про міський бюджет на 2020 рік»), згідно з додатком 4.

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



Додаток 1
до проекту рішення Почаївської міської ради

від липняня 2020 року №___________

Зміни до доходів міського бюджету на 2020 рік

М.

19521000000
(код бюджету)

Код Найменування згідно з класифікацією доходів 
бюджету Усього Загальний 

фонд

Спеціальний фонд

Усього
в тому числі 

бюджет 
розвитку

1 2 3 4 5 6
40000000 Офіційні трансферти 690457 690457 0 0

41000000 Від органів державного управління 690457 690457 0 0

41034500

Субвенція з державного бюджету 
місцевим бюджетам на здійснення 
заходів щодо соціально-економічного 
розвитку оеремих територій 125000 125000 0 0

41051200

Субвенція з місцевого бюджету на 
надання державної підтримки особам з 
особливими освітніми потребами за 
рахунок відповідної субвеннції 
здержавного бюджету 198700 198700 0 0

41051400

Субвенція з місцевого бюджету на 
забезпечення якісної, сучасної та 
доступної загальної середньої освіти 
"Нова українська школа" за рахунок 
відповідної субвеннції здержавного 
бюджету 366757 366757 0 0

0 0 0 0
0 0 0 0

ВСЬОГО ДОХОДІВ 690457 690457 0,00 0,00

Ольга Боцюк



Додаток 2
до проекту рішення Почаївської міської ради 

від липня 2020 року №

Зміни до фінансування міського бюджету на 2020 рік

дші

19521000000
(код бюджету)

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 -195 900 195 900 195 900
208400 Кошти, що передаються із загального 

фонду бюджету до бюджету розвитку 
(спеціального фонду) -195 900 195 900 195 900
Всього за типом кредитора -195 900 195 900 195 900

600000 Фінансування за активними операціями
-195 900 195 900 195 900

602400 Кошти, що передаються із загального 
фонду бюджету до бюджету розвитку 
(спеціального фонду) -195 900 195 900 195 900
Всього за типом боргового 
зобов’язання -195 900 195 900 195 900

Ольга Боцюк



Додаток № З
•* до проекту рішення Почаївської міської ради

від липня 2020 року №
ЗМІНИ ДО РОЗПОДІЛУ

видатків міського бюджету на 2020 рік

(ГРН-)

19521000000
(код бюджету)

Код
Програмної 
класифікації 
видатків та 

кредитування 
місцевих 
бюджетів

Код 
Типової 

пограй ної 
класифікац 
її видатків 

та 
кредитував 

ня 
місцевих 
бюджетів

Код 
Функціональ 

ної 
класифікації 
видатків та 

кредитуванн 
я місцевих 
бюджетів

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

бюджетів

Загальний фонд Спеціальний фонд

РАЗОМ
Усього видатки 

споживання
оплата 
праці

комунальні 
послуги та 
енергоносії

видатки 
розвитку Усього

3 них

видатки 
споживання

видатки 
розвиткубюджет 

розвитку
оплата 
праці

комунальні 
послуги та 
енергоносії

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

0100000
Почаївська міська рада (головний 
розпорядник) -19400 -19400 0 0 0 84350 84350 0 0 0 84350 64950

0110000
Почаївська міська рада (відповідальний 
виконавець)

-19400 -19400 0 0 0 84350 84350 0 0 0 84350 64950

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

-19400 -19400 0 0 0 19400 19400 0 0 0 19400 0

0117363 7363 0490
Виконання інвестиційних проектівв рамках 
здійснення заходів щодо соціально- 
економічного розвитку окремих територій

0 0 0 0 0 64950 64950 0 0 0 64950 64950

0600000
Відділ освіти, молоді та спорту Почаївської 
міської ради (головний розпорядник) 554708 35545 120655 -9000 407508 115450 115450 0 0 0 115450 670158

0610000
Відділ освіти, молоді та спорту Почаївської 
міської ради (відповідальний виконавець) 554708 35545 120655 -9000 407508 115450 115450 0 0 0 115450 670158

0611010 1010 0910 Надання дошкільної освіти 20900 3770 17130 0 0 10300 10300 0 0 0 10300 31200

0611020 1020 0921

Надання загальної середньої освіти 
закладами загальної середньої освіти (у тому 
числі з дошкільними підрозділами 
(відділеннями, групами))

533808 31775 103525 -9000 407508 41200 41200 0 0 0 41200 575008

0117363 7363 0490
Виконання інвестиційних проектівв рамках 
здійснення заходів щодо соціально- 
економічного розвитку окремих територій

0 0 0 0 0 63950 63950 0 0 0 63950 63950

Всього 535308 16145 120655 -9000 407508 199800 199800 0 0 0 199800 735108

Ольга Боцюк



Додаток 4
до проекту рішення Почаївської міської ради 

від липня 2020 року

Зміни до міжбюджетних трансфертів на 2020 рік
19521000000
(код бюджету)

грн

Код бюджету

Найменування 
бюджету - 

одержувача/надавача 
міжбюджетного 

трансферту

Трансферти з інших місцевих трансфертів Трансферти іншим місцевим бюджетам

Субвенції:

усього

Субвенції з місцевого бюджету на:

усього

загального фонду на: загального фонду на:

з них: з них:

Субвенція з місцевого бюджету на 
надання державної підтримки 

особам з особливими освітніми 
потребами за рахунок відповідної 
субвенції з державного бюджетук

Субвенція 3 
місцевого 

бюджету на 
забезпечення 

якісної, сучасної 
та доступної 

загальної 
середньої освіти 
"Нова українська 

школа" за 
рахунок 

відповідної 
субвенції 3 

державного 
бюджету

споживання розвитку розвитку

41051200 41051200 41051400
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

19100000000
Обласний бюджет 
Тернопільської 
області

147200,00 51500 366757 565457 0 0 0 0

X УСЬОГО 147200,00 51500 366757 565457 0 0 0 0

Ольга Боцюк



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

міського бюджету на 2020 рік»

Відповідно до рішення Тернопільської обласної ради від 
03.07.2020 року «Про внесення змін до обласного бюджету на 2020 рік» 
Почаївській отг виділена субвенція з місцевого бюджету на надання 
державної підтримки особам з особливими освітніми потребами за рахунок 
відповідної субвенції з державного бюджету в сумі 198700 гривень та 
субвенція з місцевого бюджету на забезпечення якісної, сучасної та 
доступної загальної середньої освіти «Нова українська школа» за рахунок 
відповідної субвенції з державного бюджету в сумі 366757 гривень.

Кошти субвенції з місцевого бюджету на надання державної 
підтримки особам з особливими освітніми потребами за рахунок відповідної 
субвенції з державного бюджету в сумі 198700 гривень пропонується 
спрямувати головному розпоряднику коштів:

Відділу освіти, молоді та спорту Почаївської міської ради:
• Для ДНЗ м. Почаїв 31200 гривень, з них видатки споживання - 20900 

гривень та видатки розвитку - 10300 гривень;
• Для 03 Почаївська ЗОШ І-ІІІ ст. 167500 гривень, з них видатки 

споживання - 126300 гривень та видатки розвитку - 41200 гривень.
Кошти субвенції з місцевого бюджету на забезпечення якісної, 

сучасної та доступної загальної середньої освіти «Нова українська школа» за 
рахунок відповідної субвенції з державного бюджету в сумі 366757 гривень 
пропонується спрямувати головному розпоряднику коштів:

Відділу освіти, молоді та спорту Почаївської міської ради:
• Для 03 Почаївська ЗОШ І-ІІІ ст. на видатки розвитку для закупівлі 

засобів навчання та обладнання для навчальних кабінетів початкової школи.
Пропонується спрямувати вільний залишок коштів загального фонду 

міського бюджету станом на 01.01.2020 року в сумі 40751 гривня (10 
відсотків) для спів фінансування закупівлі засобів навчання та обладнання 
для навчальних кабінетів початкової школи.

Відповідно до розпорядження кабінету міністрів України від 08 липня 
2020 року № 891-р затверджено розподіл у 2020 році субвенції з державного 
бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально- 
економічного розвитку окремих територій, згідно якого бюджету Почаївської 
міської об’єднаної територіальної громади виділено 125000 гривень, у тому 
числі:



Реконструкція ігрового дитячого майданчика для м. Почаїв 
Кременецького району Тернопільської області;

Реконструкція спортивного дитячого майданчика для м. Почаїв 
Кременецького району Тернопільської області.

Кошти даної субвенції пропонується спрямувати головним 
розпорядникам коштів:

Почаївській міській раді:
• На реконструкцію ігрового дитячого майданчика для м. Почаїв 

Кременецького району Тернопільської області.
Відділу освіти, молоді та спорту Почаївської міської ради:

• На реконструкцію спортивного дитячого майданчика для м. Почаїв 
Кременецького району Тернопільської області.

Пропонується спрямувати вільний залишок коштів загального 
фонду міського бюджету станом на 01.01.2020 року в сумі 3900 гривень (З 
відсотки) для спів фінансування проектів та заходів, що фінансуються за 
рахунок субвенції.

Начальник фінансового відділу - 
головний бухгалтер

А

О.І. Боцюк


