
УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ВОСЬМЕ СКЛИКАННЯ 
ЧЕТВЕРТА СЕСІЯ

Рішення
«31» березня 2021 року проект

Про внесення змін до бюджету Почаївської 
міської територіальної громади на 2021 рік

Керуючись пунктом 23 частини першої статті 26 Закону України «Про 
місцеве самоврядування в Україні», Бюджетним Кодексом України, взявши 
до уваги розпорядження голови обласної державної адміністрації від 
15.02.2021 № 99/01.02-01 «Про схвалення проекту змін до обласного 
бюджету на 2021 рік» та враховуючи рекомендації постійної комісії з питань 
фінансів, бюджету, планування соціально-економічного розвитку, інвестицій 
та міжнародного співробітництва, Почаївська міська рада

ВИРІШИЛА :

1. Затвердити зміни до доходів міського бюджету на 2021 рік 
(додаток 1 до рішення Почаївської міської ради від 24 грудня 2020 року № 97 
«Про бюджет Почаївської міської територіальної громади на 2021 рік»), 
згідно з додатком 1.

2. Внести зміни до фінансування бюджету міської територіальної 
громади на 2021 рік (додаток 2 до рішення Почаївської міської ради від 24 
грудня 2020 року № 97 «Про бюджет Почаївської міської територіальної 
громади на 2021 рік»), згідно з додатком 2.

3. Затвердити зміни до розподілу видатків міського бюджету на 
2021 рік (додаток 3 до рішення Почаївської міської ради від 24 грудня 2020 
року № 97 «Про бюджет Почаївської міської територіальної громади на 2021 
рік»), згідно з додатком 3, в тому числі:

зміни видатків загального фонду бюджету в сумі 2 160 023 
гривень за рахунок спрямування:

іншої субвенції з місцевого бюджету (з обласного бюджету) в сумі 
77 300 гривень;

залишку коштів освітньої субвенції загального фонду бюджету 
міської територіальної громади станом на 01.01.2021 року в сумі 1 431 011 
гривень;



залишку коштів субвенції з місцевого бюджету на надання державної 
підтримки особам з особливими освітніми потребами за рахунок відповідної 
субвенції з державного бюджету станом на 01.01.2021 року в сумі 100 712 
гривень;

перерозподілу видатків бюджету міської територіальної громади 
(збільшення) - 551 000 гривень (міжбюджетні трансферти Тернопільській 
обласній раді на спів фінансування інвестиційного проекту, що реалізується 
за рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку 
«Реконструкція філії «Старотаразька загальноосвітня школа І-ІІ ступенів» 
опорного закладу Почаївська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів 
Почаївської міської ради по вул. Шевченка, 2 в селі Старий Тараж 
Кременецького району»).

зміни видатків спеціального фонду бюджету (зменшення) в сумі 
397 685 гривень за рахунок:

спрямування залишку коштів освітньої субвенції загального фонду 
міської територіальної громади станом на 01.01.2021 року, переданої із 
загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду) в сумі 
153 315 гривень;

перерозподілу видатків бюджету міської територіальної громади 
(зменшення) - 551 000 гривень.

4. Затвердити зміни до міжбюджетних трансфертів на 2021 рік 
(додаток 5 до рішення Почаївської міської ради від 24 грудня 2020 року № 97 
«Про бюджет Почаївської міської територіальної громади на 2021 рік»), 
згідно з додатком 4.

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

Боцюк О.І.
Бондар Г.В.

ПОГОДЖЕНО
юридичн відділ



Додаток 1 
до проекту рішення Почаївської міської ради 

від 31 березня 2021 року №

Зміни до доходів бюджету міської територіальної громади на 2021 рік

jrpHj

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 77300 77300 0 0
41000000 Від органів державного управління 77300 77300 0 0

41053900 Інша субвенція з місцевого бюджету 77300 77300 0 0

ВСЬОГО ДОХОДІВ 77300 77300 0,00 0,00

Боцюк О.І.



Додаток 2
до проекту рішення Почаївської міської ради 

від 31 березня 2021 року №

Зміни до фінансування бюджету міської територіальної громади на 2021 рік

19521000000
(код бюджету)

Код Найменування згідно з класифікацією фінансування 
бюджету Усього

Загальний 
фонд

Спеціальний фонд

усього
у тому числі 

бюджет 
розвитку

1 2 3 4 5 6
Фінансування за типом кредитора

200000 Внутрішнє фінансування 397 685 -397 685 -397 685

208400

Кошти, що передаються із загального 
фонду бюджету до бюджету розвитку 
(спеціального фонду) 397 685 -397 685 -397 685
Загальне фінансування 397 685 -397 685 -397 685

Фінансування за типом боргового зобовязання
600000 Фінансування за активними 

операціями 397 685 -397 685 -397 685

602400

Кошти, що передаються із загального 
фонду бюджету до бюджету розвитку 
(спеціального фонду) 397 685 -397 685 -397 685
Загальне фінансування 397 685 -397 685 -397 685

Боцюк О.І.



Додаток № З 
до проекту рішення Почаївської міської ради 

від 31 березня 2021 року №

ЗМІНИ ДО РОЗПОДІЛУ
видатків бюджету міської територіальної громади на 2021 рік

19521000000
(код бюджету)

№.
Код

Програмної 
класифікації 
видатків та 

кредитування 
місцевого 
бюджету

Код Типової 
пограмної 

класифікації 
видатків та 

кредитуванн 
я місцевого 

бюджету

Код 
Функціонал 

ьної 
класифікації 
видатків та 
кредитуван 

ня 
місцевого 
бюджету

Найменування головного розпорядника коштів міського 
бюджету/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 
споживанн 

я

3 них

видатки 
розвиткуоплата праці

комунальні 
послуги та 
енергоносії

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) 77300 77300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 77300

0110000 Почаївська міська рада (відповідальний 
виконавець) 77300 77300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 77300

0113050 3050 1070
Пільгове медичне обслуговування осіб, які 
постраждали внаслідок Чорнобильської 
катастрофи

13540 13540 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13540

0113171 3171 1010

Компенсаційні виплати особам з інвалідністю на 
бензин, ремонт, технічне обслуговування 
автомобілів, автоколясок і на транспортне 
обслуговування

6160 6160 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6160

0113191 3191 1030 Інші видатки на соціальний захист ветеранів 
війни та праці 48000 48000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 48000

0113242 3242 1090 Інші заходи у сфері соціального захисту і 
соціального забезпечення 9600 9600 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9600

0600000 Відділ освіти, молоді та спорту Почаївської 
міської ради (головний розпорядник) 1531723 1531723 82551 0 0 -817685 -817685 0 0 0 -817685 714038

0610000 Відділ освіти, молоді та спорту Почаївської 
міської ради (відповідальний виконавець) 1531723 1531723 82551 0 0 -817685 -817685 0 0 0 -817685 714038

0611061 1061 0921 Надання загальної середньої освіти закладами 
загальної середньої освіти 1431011 1431011 0 0 0 153315 153315 0 0 0 153315 1584326

0611210 1210 0990

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

100712 100712 82551 0 0 0 0 0 0 0 0 100712

0617361 7361 0490
Співфінансування інвестиційних проектів, що 
реалізуються за рахунок коштів державного 
фонду регіонального розвитку

0 0 0 0 0 -971000 -971000 0 0 0 -971000 -971000



3700000 Фінансовий відділ Почаївської міської ради 
(головний розпорядник) 551000 551000 0 0 0 420000 420000 0 0 0 420000 971000

3710000 Фінансовий відділ Почаївської міської ради 
(відповідальний виконавець) 551000 551000 0 0 0 420000 420000 0 0 0 420000 971000

3719750 9750 0180 Субвенція з місцевого бюджету на 
співфінансувавння інвестиційних проектів 551000 551000 0 0 0 420000 420000 0 0 0 420000 971000

Всього 2160023 2160023 82551 0 0 -397685 -397685 0 0 0 -397685 1762338

Боцюк O.l.



Додаток 4 
до проекту рішення Почаївської міської ради 

від 31 березня 2021 року №

Зміни до міжбюджетних трансфертів на 2021 рік
19521000000

(код бюджету)

1. Показники міжбюджетних трансфертів іншим бюджетам (грн)

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

І.Т эансферти із загального фонду бюджету міської територіальної громади

3719750 9750
Субвенція з місцевого бюджету на здійснення 

інвестиційних проектів
551 000

капітальні 
трансферти

19100000000 9750 Бюджет Тернопільської обласної ради 551000

II. Трансферти із спеціального фонду бюджету міської територіальної громади

3719750 9750
Субвенція з місцевого бюджету на здійснення 

інвестиційних проектів 420 000

капітальні 
трансферти

19100000000 9750 Бюджет Тернопільської обласної ради 420000
X X УСЬОГО за розділом 1 та II, у тому числі: 971 000
X X загальний фонд 551 000
X X спеціальний фонд 420 000

Боцюк 0.1.



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

бюджету міської територіальної громади на 2021 рік»

Відповідно до розпорядження голови обласної державної 
адміністрації від 15 лютого 2021 року № 99/01.02-01 «Про схвалення проекту 
змін до обласного бюджету на 2021 рік» бюджету міської територіальної 
громади передбачено 77 300 гривень іншої субвенції з місцевого бюджету.

Кошти цієї субвенції пропонується спрямувати Почаївській міській 
раді на:

доплату до пенсії по 800 гривень учасникам та інвалідам ОУН-УПА -
48 000 гривень;

доплата на лікування учасникам Чорнобильської катастрофи - 
13 540 гривень;

компенсація на бензин та утримання автомобіля інвалідам - 6 160 
гривень;

виплата одноразової допомоги до Дня перемоги учасникам- 
добровольцям антитерористичних операцій - 9 600 гривень.

Відповідно до звернень головних розпорядників коштів 
бюджету міської територіальної громади пропонується:

залишок коштів освітньої субвенції загального фонду бюджету, 
який утворився на 01.01.2021 року у сумі 1 584 326 гривень спрямувати:

Відділ освіти, молоді та спорту Почаївської міської 
ради для 03 Почаївська ЗОШ І-ІІІ ст. - 1 584 326 гривень:

- на монтаж протипожежного захисту будівель школи - 1 013 786 
гривень;

- ремонт туалетів -312 040 гривень;
- придбання комп’ютерного обладнання - 196 090 гривень;
- встановлення захисного тамбуру та придбання вхідних дверей -

49 900 гривень;
- придбання 5 палаток - 12 510 гривень.

залишок коштів субвенції з місцевого бюджету на надання 
державної підтримки особам з особливими освітніми потребами за 
рахунок відповідної субвенції з державного бюджету, який утворився на 
01.01.2021 року у сумі 100 712 гривень спрямувати:



Відділ освіти, молоді та спорту Почаївської міської ради 
для 03 Почаївська ЗОШ І-ІІІ ст. для оплати корекційно-розвиткових занять з 
особами з особливими освітніми потребами.

Пропонується здійснити перерозподіл бюджетних коштів:
Зменшити видатки, передбачені відділу освіти, молоді та спорту 

Почаївської міської ради для 03 Почаївська ЗОШ І-ІІІ ступенів на спів 
фінансування інвестиційного проекту, що реалізується за рахунок коштів 
державного фонду регіонального розвитку «Реконструкція філії 
Старотаразька ЗОШ 1-І І ст. опорного закладу Почаївська загальноосвітня 
школа І-ІІІ ст.» в сумі 971 000 гривень.

Збільшити видатки фінансовому відділу Почаївської міської 
ради для передачі субвенції з місцевого бюджету на спів фінансування 
інвестиційних проектів обласному бюджету в сумі 971 000 гривень.

Начальник фінансового відділу 0.1. Боцюк



Україна
ТЕРНОПІЛЬСЬКА ОБЛАСТЬ 

КРЕМЕНЕЦЬКИЙ РАЙОН
ПОЧАІВСЬКА МІСЬКА РАДА

47025 м. Почаїв, вул. Возз’єднання, 16 тел. 6-11-68, 6-12-52, 6-11-89
факс (03546)6-12-52

Висновок фінансового відділу Почаївської міської ради про обсяг залишку 
вільних трансфертів з державного бюджету місцевим бюджетам загального 

фонду бюджету Почаївської міської територіальної громади на 01. 01.2021 року.

Висновок фінансового відділу підготовлено відповідно до частини 7 
статті 78 Бюджетного кодексу України на підставі звіту про виконання міського 
бюджету станом на 01 січня 2021 року.

Станом на 01 січня 2020 року залишок вільних трансфертів з 
державного бюджету місцевим бюджетам склав - 4 226 957 гривень 88 копійок:
- кошти освітньої субвенції загального фонду міського бюджету на котловому 
рахунку - 4 039 445 гривень 79 копійок (в тому числі кошти передані з 
районного бюджету -831 973 гривні 39 копійок);
- кошти субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення 
заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій - 65 500 
гривень 00 копійок;
- кошти субвенції з місцевого бюджету на надання державної підтримки 
особам з особливими освітніми потребами за рахунок відповідної субвенції з 
місцевого бюджету - 122 012 гривень 09 копійок.

Начальник фінансового відділу О.І. Боцюк


