
УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА

ВОСЬМЕ СКЛИКАННЯ
ДЕВ’ЯТА СЕСІЯ

РІШЕННЯ

«» вересня 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, 
відповідно до рішення Тернопільської обласної ради від 18.08.2021 № 304 
«Про внесення 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 88 800 
гривень за рахунок спрямування субвенції з місцевого бюджету на надання 
державної підтримки особам з особливими освітніми потребами за рахунок 
відповідної субвенції з державного бюджету;

зміни видатків спеціального фонду бюджету в сумі 45 600 
гривень за рахунок спрямування 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).

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.



Додаток 1
до проекту рішення Почаївської міської ради

від вересня 2021 року №

Зміни до доходів бюджету міської територіальної громади на 2021 рік

19521000000
(код бюджету)

(грн.)

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 134400 134400 0 0
41000000 Від органів державного управління 134400 134400 0 0

41051200

Субвенція з місцевого бюджету на надання 
державної підтримки особам з особливими 
освітніми потребами за рахунок відповідної 
субвенції з державного бюджету 134400 134400 0 0

0 0 0 0
ВСЬОГО ДОХОДІВ 134400 134400 0 0

Ольга БОЦЮК



Додаток 2
до проекту рішення Почаївської міської ради

від вересня 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 -45 600 45 600 45 600

208400

Кошти, що передаються із загального 
фонду бюджету до бюджету розвитку 
(спеціального фонду) -45 600 45 600 45 600
Загальне фінансування -45 600 45 600 45 600

Фінансування за типом боргового зобовязання
600000 Фінансування за активними 

операціями -45 600 45 600 45 600

602400

Кошти, що передаються із загального 
фонду бюджету до бюджету розвитку 
(спеціального фонду) -45 600 45 600 45 600
Загальне фінансування -45 600 45 600 45 600
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Додаток Ns З 
до проекту рішення Почаївської міської ради 

від вересня 2021 року №
ЗМІНИ ДО РОЗПОДІЛУ

видатків бюджету міської територіальної громади на 2021 рік
19521000000
(код бюджету)

(гри)

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) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

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

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

0600000 Відділ освіти, молоді та спорту Почаївської 
міської ради (головний розпорядник) 88800 88800 28287 110906 0 45600 45600 0 0 0 45600 134400

0610000 Відділ освіти, молоді та спорту Почаївської 
міської ради (відповідальний виконавець) 88800 88800 28287 110906 0 45600 45600 0 0 0 45600 134400

0611010 1010 0910 Надання дошкільної освіти 0 0 -44500 110906 0 0 0 0 0 0 0 0

0611200 1200 0990

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

88800 88800 72787 0 0 45600 45600 0 0 0 45600 134400

3700000 Фінансовий відділ Почаївської міської ради 
(головний розпорядник) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

3710000 Фінансовий відділ Почаївської міської ради 
(відповідальний виконавець) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

3718710 8710 0133 Резервний фонд місцевого бюджету -38798 -38798 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -38798

3719770 9770 0180 Інші субвенції з місцевого бюджету 38798 38798 0 0 0 0 0 0 0 0 0 38798
Всього 88800 88800 28287 110906 0 45600 45600 0 0 0 45600 134400

Ольга БОЦЮК



Додаток 4
до проекту рішення Почаївської міської ради

від вересня 2021 року №

Зміни до міжбюджетних трансфертів 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

і 2 3
1. Трансферти до загального фонду бюджету міської територіальної громади

41051200
Субвенція з місцевого бюджету на надання державної підтримки 
особам з особливими освітніми потребами за рахунок відповідної 
субвенції з місцевого бюджету 134400

19100000000 Бюджет Тернопільської обласної ради 134 400

II. Трансферти до спеціального фонду бюджету міської територіальної громади

X УСЬОГО за розділом 1 та II, у тому числі: 134 400

X загальний фонд 134 400

X спеціальний фонд -

2. Показники міжбюджетних трансфертів іншим бюджетам
(грк)

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 із загального фонду бюджету міської територіальної громади

поточні 
трансферти

II. Трансферти із спеціального фонду бюджету міської територіальної громади

X X УСЬОГО за розділом 1 та II, у тому числі: -

X X загальний фонд -

X X спеціальний фонд -
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ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
до проекту рішення Почаївської міської ради «Про внесення змін до 

бюджету міської територіальної громади на 2021 рік»

Відповідно до рішення сесії Тернопільської обласної ради від 18 
серпня 2021 року № 304 «Про внесення змін до обласного бюджету на 2021 
рік» розподілена Субвенція з місцевого бюджету на надання державної 
підтримки особам з особливими освітніми потребами за рахунок відповідної 
субвенції з державного бюджету для бюджету Почаївської територіальної 
громади в сумі 134 400 гривень, яка спрямовується Почаївському Відділу 
освіти, молоді та спорту для закладів дошкільної та загальної середньої 
освіти на виплату заробітної плати з нарахуваннями в сумі 88 800 гривень та 
передається до бюджету розвитку (спеціального фонду) в сумі 45 600 
гривень.

Розглянувши клопотання головних розпорядників бюджетних
коштів щодо надання додаткових бюджетних асигнувань, враховуючи 
наявність нагальних потреб, фінансовий відділ на підставі проведеного 
аналізу використання бюджетних коштів по відповідних установах:

Пропонується здійснити перерозподіл бюджетних коштів:
- Відділу освіти, молоді та спорту Почаївської міської ради внести 

зміни до кошторисних призначень по КПКВ 0611010 «Надання дошкільної 
освіти», а саме:

- Дошкільний навчальний заклад «Перлинка»:
зменшити видатки по КЕКВ 2111 «Заробітна плата» на суму 44 500 гривень 

(станом на 01.09.2021р. заборгованості по виплаті заробітної плати немає, 
виплачена допомога на оздоровлення педагогічним працівника при наданні 
щорічної відпустки). Дані кошти спрямувати на видатки по КЕКВ 2120 
«Нарахування на оплату праці» (нарахування ЄСВ на допомогу по 
тимчасовій непрацездатності та працівникам, які працюють на 0,25; 
0,5;0,75 посадового окладу).

- Дошкільний навчальний заклад м. Почаїв:
зменшити видатки по КЕКВ 2230 «Продукти харчування» на суму 110 906 

гривень (дана економія виникла під час проведення тендеру на закупівлю 
продуктів). Дані кошти спрямувати на оплату комунальних послуг та 
енергоносіїв;
Начальник фінансового відділу 
13.09.2021 року.

Ольга БОЦЮК


