
УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА

СЬОМЕ СКЛИКАННЯ 
ШІСТДЕСЯТ ПЕРША СЕСІЯ

Рішення
«ЗО» жовтня 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 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 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 1.

2. 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 2, в тому 
числі:

зміни видатків загального фонду в сумі 39720 гривень за рахунок 
перерозподілу видатків міського бюджету (зменшення);

зміни видатків спеціального фонду в сумі 39720 гривень за 
рахунок перерозподілу видатків міського бюджету (збільшення).

3. 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 3.

4. Затвердити зміни до розподілу витрат міського бюджету на 
реалізацію місцевих (регіональних) програм у 2020 році (додаток 6 до 
рішення Почаївської міської ради від 18 грудня 2019 року № 2208 «Про 
міський бюджет на 2020 рік») згідно з додатком 4.

5. Викласти та затвердити в новій редакції додаток 2 до рішення 
Почаївської міської ради від 24.06.2020 № 2454 «Про внесення змін до 
міського бюджету на 2020 рік» згідно з додатком 5.



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

с

Ольга Боцюк

Зэои^е»^ 2 я. '



Додаток 1
до проекту рішення Почаївської міської ради 

від ЗО жовтня 2020 року №

Зміни до фінансування міського бюджету на 2020 рік
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 -39 720 39 720 39 720
208400 Кошти, що передаються із загального 

фонду бюджету до бюджету розвитку 
(спеціального фонду) -39 720 39 720 39 720
Всього за типом кредитора -39 720 39 720 39 720

600000 Фінансування за активними операціями
-39 720 39 720 39 720

602400 Кошти, що передаються із загального 
фонду бюджету до бюджету розвитку 
(спеціального фонду) -39 720 39 720 39 720
Всього за типом боргового 
зобов’язання -39 720 39 720 39.720
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ЗМІНИ ДО РОЗПОДІЛУ 
видатків міського бюджету на 2020 рік

Додаток № 2
до проекту рішення Почаївської міської ради

від ЗО жовтня 2020 року №___

19521000000
(код бюджету)

Код
Програмної 
класифікації 
видатків та 

кредитування 
місцевих 
бюджетів

Код 
Типової 

пограмної 
класифікац 
ії видатків 

та 
кредитуван 

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

РАЗОМУсього видатки 
споживання оплата праці

комунальні 
послуги та 
енергоносії

видатки 
розвитку Усього

3 них

видатки
споживання оплата 

праці

комунальні 
послуги та 
енергоносії

видатки 
розвиткубюджет 

розвитку

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

0100000 Почаївська міська рада (головний 
розпорядник) 0 -238000 263400 -25400 0 0 0 0 0 0 0 0

0110000 Почаївська міська рада (відповідальний 
виконавець) 0 -238000 263400 -25400 0 0 0 0 0 0 0 0

0110150 0150 0111

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

81280 32680 48600 0 0 0 0 0 0 0 0 81280

0113241 3241 1090 Забезпечення діяльності інших закладів у сфері 
соціального захисту і соціального забезпечення 217800 47500 170300 0 0 0 0 0 0 0 0 217800

0114030 4030 0824 Забезпечення діяльності бібліотек 6530 6530 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6530
0114040 4040 0824 Забезпечення діяльності музеїв і виставок 0 3400 22000 -25400 0 0 0 0 0 0 0 0

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

27800 5300 22500 0 0 0 0 0 0 0 0 27800

0114082 4082 0829 Інші заходи у галузі культури і мистецтва -148210 -148210 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -148210

0119770 9770 0180 Інша субвенція з місцевого бюджету -185200 -185200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -185200

0600000 Відділ освіти, молоді та спорту Почаївської 
міської ради (головний розпорядник) -39720 -76088 44868 -8500 0 39720 0 0 0 0 39720 0

0610000 Відділ освіти, молоді та спорту Почаївської 
міської ради (відповідальний виконавець) -39720 -76088 44868 -8500 0 39720 0 0 0 0 39720 0

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

43600 0 43600 0 0 0 0 0 0 0 0

0611010 1010 0910 Надання дошкільної освіти 0 8500 0 -8500 0 0 0 0 0 0 0

0611020 1020 0921

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

0 -27888 27888 0 0 0 0 0 0 0 0 0

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

69175 12475 56700 0 0 0 0 0 0 0 0 69175



0611100 1100 0960

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

-74820 8500 -83320 0 0 39720 39720 0 0 0 39720 -35100

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)

-77675 -77675 0 0 0 0 0 0 0 0 -77675

Всього -39720 -314088 308268 -33900 0 39720 0 0 0 0 39720 0
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Додаток З
до проекту рішення Почаївської міської ради

від ЗО жовтня 2020 року №_________

Зміни до міжбюджетних трансфертів на 2020 рік

грн.

19521000000
(код бюджету)

Код бюджету

Найменування 
бюджету - 

одержувача/надавача 
міжбюджетного 

трансферту

Трансферти з інших місцевих бюджетів Трансферти іншим місцевим бюджетам

дотаціїя з 
місцевого 

бюджету на:

субвенція з місцевого 
бюджету

усього

Субвенція з місцевого 
бюджету на:

усього

загальний фонд на:
загальний фонд, з них:

інша субвенція з місцевого 
бюджету на:

районному 
територіально 
му центру на 
оплату праці 
соціальних 
працівників 

мотг

видатки 
споживання

0119770
1 2 3 4 5 6 8 9 14

19309200000
Кременецький 
районний бюджет -185200 0 -185200

X УСЬОГО 0 0 0 0 -185200 0 -185200

*
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Додаток 4
до рішення Почаївської міської ради

від ЗО жовтня 2020 року №

Зміни до розподілу витрат міського бюджету на реалізацію місцевих/регіональних програм у 2020 році

(грн)

19521000000
(код бюджету)

Код 
Програмної 
класифікації 
видатків та 

кредитування 
місцевих 
бюджетів

Код Типової 
програмної 
класифікації 
видатків та 

кредитування 
місцевих 
бюджетів

Код 
Функціонально 
ї класифікації 

видатків та 
кредитування 

бюджету

Найменування головного розпорядника коштів 
місцевого бюджету/відповідального виконавця, 

найменування бюджетної програми згідно з Типовою 
програмною класифікацією видатків та кредитування 

місцевих бюджетів

Найменування місцевої/регіональної програми
Дата і номер документа, яким 

затверджено місцеву 
регіональну програму

Усього
Загальний 

фонд

Спеціальний фонд

усього
у тому числі 

бюджет 
розвитку

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

0100000
Почаївська міська рада (головний 
розпорядник)

-148 210 -148 210 0 0

0110000
Почаївська міська рада (відповідальний 
виконавець)

-148 210 -148 210 0 0

0114082 4082 0829 Інші заходи в галузі культури і мистецтва
Організація свят та розвиток культури і 
мистецтв Почаївської мотг на 2019-2020 
роки

Рішення сесії Почаївської 
міської ради віл 

20.11.2018 № 1603 (зі 
змінами)

-148 210 -148 210 0 0

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

-77 675 -77 675 0 0

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

-77 675 -77 675 0 0

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 оздоровлення та 
відпочинку дітей Почаївської мотг на 2019- 
2020 роки

Рішення сесії Почаївської 
міської ради віл 

21.12.2018 №1619
-77 675 -77 675 0 0

УСЬОГО -225 885 -225 885 0 0
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Додаток № 5
до проекту рішення Почаївської міської ради

від ЗО жовтня 2020 року N2
ЗМІНИ ДО РОЗПОДІЛУ 

видатків міського бюджету на 2020 рік

(ГР-Łl

19521000000
(код бюджету)

Код
Програмної 
класифікації 
видатків та 

кредитування 
місцевих 
бюджетів

Код 
Т ипової 

пограмної 
класифікац 
ії видатків 

та 
кредитуван 

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

w

видатки 
розвитку Усього

3 них

видатки 
споживання оплата 

праці

комунальні 
послуги та 
енергоносії

видатки 
розвиткубюджет 

розвитку

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

0100000 Почаївська міська рада (головний 
розпорядник) 19200 19200 0 0 0 19000 19000 0 0 0 19000 38200

0110000 Почаївська міська рада (відповідальний 
виконавець) 19200 19200 0 0 0 19000 19000 0 0 0 19000 38200

0117130 7130 0421 Здійснення заходів із землеустрою 19200 19200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 19200

0117350 7350 0443 Розроблення схем планування та забудови 
територій (містобудівної документації) 0 0 0 0 0 19000 19000 0 0 0 19000 19000

0600000 Відділ освіти, молоді та спорту Почаївської 
міської ради (головний розпорядник) -38200 -38200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -38200

0610000 Відділ освіти, молоді та спорту Почаївської 
міської ради (відповідальний виконавець) -38200 -38200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -38200

0611020 1020 0921

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

-26200 -26200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -26200

0615012 5012 0810 Проведення навчально-тренувальних зборів і 
змагань з неолімпійських видів спорту -12000 -12000 0 0 0 0 0 0 0 0 -12000

Всього -19000 -19000 0 0 0 19000 19000 0 0 0 19000 0
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ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
до проекту рішення Почаївської міської ради «Про внесення змін до 

міського бюджету на 2020 рік»

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

- Почаївська міська рада:
• На виконання Закону України N9 530-ІХ «Про внесення змін до 

деяких законодавчих актів України, спрямованих на запобігання 
виникненню і поширенню корона вірусної хвороби (COVID-19)» та 
постанови КМУ від 20.05.2020 № 392 «Про встановлення карантину з метою 
запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби 
COVID-19, спричиненої корона вірусом SARS-CoV-2 та стану послаблення 
протиепідемічних заходів» на території громади було заборонено 
проведення культурно-масових заходів, що призвело до невиконання 
місцевої регіональної програми «Організація свят та розвиток культури і 
мистецтв Почаївської мотг» та економії коштів по КПКВМБ 0114082 в сумі 
148210 гривень, які пропонується спрямувати:

Апарату Почаївської міської ради - 81280 грн., з них 59300 грн. на 
виплату заробітної плати з нарахуваннями працівникам відділу соціального 
захисту населення та 21980 грн. на нарахування ЄСВ на лікарняні;

Центру надання соціальних послуг - 32600 грн. на виплату 
заробітної плати з нарахуваннями та поточні видатки;

Почаївській публічній бібліотеці - 6530 грн. на нарахування на 
заробітну плату;

Міському будинку культури - 27800 грн. на виплату заробітної 
плати з нарахуваннями (підвищення мінімальної заробітної плати та 
посадових окладів з 01.09.2020 року).

Відділ освіти, молоді та спорту Почаївської міської ради:
® На виконання вище згаданих Закону України та постанови, 

спрямованих на запобігання виникненню і поширенню корона вірусної 
хвороби було заборонено проведення оздоровлення та відпочинку дітей, що 
призвело до невиконання цільової програми «Оздоровлення та відпочинок 
дітей Почаївської мотг» та економії коштів по КПКВМБ 0613040 в сумі - 77675 
гривень, які пропонується спрямувати:



Почаївському будинку дитячої творчості та спорту - 37955 грн. на 
виплату винагороди з нарахуваннями педагогічним працівникам;

Почаївській музичній школі-39720 гривень для придбання піаніно.
• Економією коштів на виплату заробітної плати працівникам 

музичної школи в сумі 83320 гривень, пропонується спрямувати:
Відділу освіти, молоді та спорту - 43600 грн. на виплату 

заробітної плати (підвищення посадових окладів);
Почаївському будинку дитячої творчості та спорту - 31220 грн. на 

виплату винагороди з нарахуваннями педагогічним працівникам;
Почаївській музичній школі - 8500 гривень на проведення 

розрахунку по ЄСВ нарахованому на виплату лікарняних.

Начальник фінансового відділу- 
головний бухгалтер О.І. Боцюк


