
УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 
Р І Ш Е Н Н Я

від 31 серпня 2016 року №
Про виконання міського 
бюджету за І півріччя 2016 року

Керуючись п.23 ст.26 Закону України «Про місцеве 
самоврядування в Україні», п.4 ст. 80 Бюджетного кодексу України та 
заслухавши інформацію начальника фінансового відділу - головного 
бухгалтера міської ради Боцюк О.І. про виконання міського бюджету за 
перше півріччя 2016 року, виконавчий комітет міської ради

в и р і ш и в :

1. Взяти до відома інформацію начальника фінансового 
відділу - головного бухгалтера міської ради Боцюк О.І. про виконання 
міського бюджету за І півріччя 2016 року по доходах в сумі -  
17256114 грн. та по видатках в сумі -  13851804 грн., з перевиконанням 
дохідної частини міського бюджету над видатковою в сумі -  3404310 грн., 
у тому числі :

1.1, По загальному фонду міського бюджету по доходах в 
сумі -  16749384 грн. та по видатках в сумі -  13572920 грн., з 
перевиконанням дохідної частини над видатковою в сумі -  3176464 грн.

1.2. По спеціальному фонду міського бюджету по доходах в 
сумі -  506730 грн. та по видатках в сумі - 278884 грн., з 
перевиконанням дохідної частини над видатковою в сумі -  227846 грн.

2. Подати звіт про виконання міського бюджету за І півріччя 
2016 року на розгляд сесії міської ради.

3. Додаток до цього рішення ( інформація 
начальника фінансового відділу - головного бухгалтера міської ради про 
виконання ЩСЩрго бюджету за І півріччя 2016 року) є його невід'ємною 
частиною,^

В.С. БойкоМіський г

Боцюк О.
Новаковська’ТгЮ'Г



Виконання бюджету Почаївської міської ради за І півріччя 2016 року

Дохідна частина міського бюджету по власних надходженнях за І півріччя 
2016 року виконана на 167,4% до плану шести місяців та 81,8% до річного 
плану, надійшло доходів в сумі 5909822 грн., з запланованих 3530100 грн., 
понад план бюджет отримав 2379722 грн.

До міського бюджету за І півріччя 2016 року надійшло:
- Базової дотації - 1808400 грн.;
- Субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на формування 

інфраструктури об'єднаних територіальних громад -  555300 грн.;
- Освітньої субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам -  5753700 

грн.;
- Медичної субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам -  2718600 

грн.
- Іншої субвенції -  100000 грн. (з районного бюджету на утримання музею);
- Субвенції за рахунок залишку коштів освітньої субвенції з держбюджету 

місцевим бюджетам, що утворився на початок бюджетного періоду -  
173200 грн.

Дохідна частина загального фонду міського бюджету по власних доходах 
виконана на 164,7 % до плану шести місяців та 80,4% до річного плану, з 
передбачених по бюджету 3530100 грн. надійшло 5813384 грн., 
перевиконання загального фонду міського бюджету склало 2283284 грн.

За звітний період податку та збору на доходи фізичних осіб отримано 
2394123 грн. ( 41,2% надходжень загального фонду), понад план надійшло 
1033523 грн.

Акцизного податку з реалізації суб'єктами господарювання роздрібної 
торгівлі підакцизних товарів отримано 1911112 грн. (32,9% надходжень 
загального фонду), понад план надійшло 488212 грн.

Єдиний податок отримано 718954 грн. (12,4% надходжень загального 
фонду), понад план надійшло 231154 грн.

Плата за землю отримано 517905 грн. (8,9% надходжень загального фонду), 
понад план надійшло 358705 грн.

До спеціального фонду міського бюджету надійшло 333530 грн., з них 
податкові надходження 9470 грн., інші неподаткові надходження 60382 грн., 
доходи від операцій з капіталом 86969 грн. та власні надходження бюджетних 
установ 176709 грн.



Вільний залишок коштів загального фонду міського бюджету станоультурі 
01.01.2016 року склав 1353200 грн. За перше півріччя 2016 року роз придЮНду^ 
602000 грн. або 44,5 % вільного залишку коштів, з них на оплату пРа)0Нду _ 
нарахування на неї 137900 грн. (22,9%), на оплату енергоносіїв 52600 
(8,7%), трансферти районному бюджету 307200 грн. (51,0%), інші по3 ^ >И‘ 
видатки 104300 грн. (17,3%). ультурі

агальнс
Видатки загального фонду міського бюджету з врахуванагальнс 

трансфертів, одержаних із державного бюджету, склали 13572920 грн. (4< 
річного плану).

На фінансування освіти спрямовано 7211257 грн., охорони здоров 
2718600 грн. (кошти передані районному бюджету), культури та мистецті
1869428 грн., благоустрою міста -  482763 грн., утримання органів місце!

о-ігою  • - Іачальнсамоврядування -  935310 грн., кошти передані районному бюджету -  251
. . оловнигрн. (тер центр).

Видатки на заробітну плату з нарахуваннями на неї працівни 
бюджетних установ склали 8352778 грн., або 61,5% від загального об' 
видатків.

Видатки на оплату за спожиті енергоносії -  1226296 грн., 9,0% 
загального об'єму видатків та на придбання продуктів харчування -  15С 
грн. -  1,1% від загального об'єму видатків.

Видатки на благоустрій міста за перше півріччя 2016 року склали 482 
гривні.

Видатки на утримання доріг комунальної власності за перше півр 
2016 року склали 52875 грн. з запланованих на рік 615100 грн.

Заборгованості по виплаті заробітної плати, по розрахунках за спо> 
енергоносії та по інших розрахунках станом на 01.07.2016 року немає.

По спеціальному фонду міського бюджету надана субвенція за раху 
залишку коштів освітньої субвенції з державного бюджету місцеї 
бюджетам в сумі 173200 грн., з них на придбання підручників для 4 та 7 кл 
-  20900 грн. та для оснащення опорних закладів сучасною матеріалі 
технічною базою 152300 грн.

З міського бюджету фінансуються 5 установ освіти : 1 садочок (з річі 
бюджетом -  3501300 грн., з них кошти загального фонду - 3261300 грн 
спеціального -  240000 грн.), З школи ( з річним бюджетом -  10368500 грі 
них кошти загального фонду - 10169300 грн. та спеціального -  199200 гр 
будинок дитячої творчості та спорту ( з річним бюджетом -  646100 грн., кої 
загального фонду -  634100 грн. та спеціального 12000 гон ) та 7 закла
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УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
Р І Ш Е Н Н Я

ід « » серпня 2016 року № Х/.У

[ро передачу приміщення Почаївського 
омбінату комунальних підприємств по 
ул. Шевченка, 33, м. Почаїв

Розглянувши заяву Почаївського ККП № 114 від 29.08.2016р. про передачу 
омбінату будівлі виробничого приміщення і адмінкорпусу з столярним цехом і 
іргжами; будівлю майстерні та матеріального складу, керуючись ст. 29, ст. ЗО 
акону України «Про місцеве самоврядування в Україні», ст. 23, 136, 139 
осподарського кодексу України, ст. 327 Цивільного кодексу України, з метою 
порядкування та ефективного використання майна комунальної власності, 
иконавчий комітет міської ради

1. Передати у повне господарське відання Почаївському комбінату комунальних 
підприємств:

- будівлю виробничого приміщення і адмінкорпусу з столярним цехом та 
гаражами площею 1249,9 м2 по вул. Шевченка, 33, м. Почаїв;

- будівлю майстерні площею 59,5 м2 по вул. Шевченка, 33, м. Почаїв;
- будівлю матеріального складу площею 107,9 м2 по вул. Шевченка, 33,

2. Начальнику Почаївського ККП Ковальчуку В.І. зареєструвати речове право на 
вищевказане майно у встановленому законодавством порядку.

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника міського
’язків.

В И Р І Ш И В :

м.Почаїв.

/

В.С. БОЙКО



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 
Р І Ш Е Н Н Я

ід« » серпня 2016 року №

[ро звернення до чергової сесії 
[очаївської міської ради сьомого 
кликання

Керуючись Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», ст.35-1 
акону України «Про відходи», враховуючи протокол №2 від 18.08.2016р. засідання 
знкурсної комісії по визначенню виконавця послуг по вивезенні ТПВ в м.Почаїв, 
яконавчий комітет міської ради

В И Р І Ш И В  :

1. Рекомендувати черговій сесії Почаївської міської ради визнати Почаївський 
комбінат комунальних підприємств виконавцем послуг у сфері поводження з 
твердими побутовими відходами в м. Почаїв на 12 (дванадцять) місяців з 22 
серпня 2016р. по 21 серпня 2017р. включно за результатами проведеного 
18.08.2016р. конкурсу з відбору виконавця послуг з вивезення твердих 
побутових відходів та визначення перевізника ТПВ.

2. Контроль за виконанням даного розпорядження залишаю за собою.

7і

В.С. БОЙКО



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 
Р І Ш Е Н Н Я

від 31 серпня 2016 року № / ^ /

Про виділення одноразової 
грошової допомоги 
гр. Луцюк ЛЛ.

Розглянувши заяву жительки м. Почаїв вул. І.Франка, 7 гр. Луцюк 
Людмили Іванівни , яка просить виділити одноразову грошову допомогу у 
зв’язку з важким матеріальним становищем , взявши до уваги депутатський 
акт обстеження від 28 серпня 2016 року, виконавчий комітет міської ради

В и р і ш и в :

1. Виділити одноразову грошову допомогу гр. Луцюк Людмилі Іванівні в 
розмірі 1000 (одна тисяча) гривень.

2. Бухгалтерії міської ради перерахувати гр. Луцюк Л.І. одноразову 
грошову допомогу.



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 
Р І Ш Е Н Н Я

від 31 серпня 2016 року №

Про виділення одноразової 
грошової допомоги гр. Гоцкалюк Л.Д.

Розглянувши заяву жительки с. Старий Тараж вул. _______ , _ _ гр.
Гоцкалюк Любов Дмитрівни , яка просить виділити одноразову грошову 
допомогу на лікування, взявши до уваги депутатський акт обстеження від 
01 серпня 2016 року , виконавчий комітет міської ради

1. Виділити одноразову грошову допомогу гр. Гоцкалюк Любов Дмитрівні в 
розмірі 1000 (одна тисяча ) гривень.

2. Бухгалтерії міської ради перерахувати гр. Гоцкалюк Л.Д. одноразову

В и р і ш и в :

В.С.БОЙКО

Лівар Н.М.
Риндич М.В.

С



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 
Р І Ш Е Н Н Я

від 31 серпня 2016 року № /43

Про виділення одноразової 
грошової допомоги 
гр. Радько В.А.

Розглянувши заяву жительки с. Затишшя в_ гр. Радько
Вікторії Андріївни , яка просить виділити одноразову грошову допомогу у 
зв’язку з важким матеріальним становищем , взявши до уваги депутатський 
акт обстеження від 22 серпня 2016 року, виконавчий комітет міської ради

В и р і ш и в :

1. Виділити одноразову грошову допомогу гр. Радько Вікторії Андріївні в 
розмірі 500 (п’ятсот) гривень.

2. Бухгалтерії міської ради перерахувати гр. Радько В.А. одноразову 
грошову допомогу.

В.С.БОИКО

Лівар Н.М.
Риндич М.В. ^

І



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 
Р І Ш Е Н Н Я

від 31 серпня 2016 року №

Про виділення одноразової 
грошової допомоги 
гр. ГонтарукН.К.

Розглянувши заяву жительки м. Почаїв вул. > гр. Гончарук
Ніни Кирилівни , яка просить виділити одноразову грошову допомогу у 
зв’язку з важким матеріальним становищем , взявши до уваги депутатський 
акт обстеження від 22 серпня 2016 року, виконавчий комітет міської ради

В и р і ш и в :

1. Виділити одноразову грошову допомогу гр. Гончарук Ніні Кирилівні в 
розмірі 500 (п’ятсот) гривень.

2. Бухгалтерії міської ради перерахувати гр. Гончарук Н.К. одноразову 
грошову допомогу.

Міський

С

Лівар Н.М. і

Риндич М.В.

В.С.БОЙКО

!



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 
Р І Ш Е Н Н Я

від 31 серпня 2016 року № / 4 3

Про виділення одноразової 
грошової допомоги 
гр. ГонтарукМ.Т.

Розглянувши заяву жительки м. Почаїв вул. і гр. Гонтарук
Марії Трохимівни, яка просить виділити одноразову грошову допомогу у 
зв’язку з важким матеріальним становищем , взявши до уваги депутатський 
акт обстеження від 25 серпня 2016 року, виконавчий комітет міської ради

В и р і ш и в :

1. Виділити одноразову грошову допомогу гр. Гонтарук Марії Трохимівні в 
розмірі 500 (п’ятсот) гривень.

2. Бухгалтерії міської ради перерахувати гр. Гонтарук М.Т. одноразову 
грошову допомогу. У1

Лівар Н.М. ^
Риндич М.ЕГІ^

/>

В.С.БОЙКО



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 
Р І Ш Е Н Н Я

від 31 серпня 2016 року №  /46

Про зміну назви вулиці та адресного номера 
житловому будинку з господарсько-побутовими 
будівлями, який належить гр. Бондар О.М.

З метою впорядкування нумерації об’єктів в м. Почаїв, створення умов 
володіння, користування та розпорядження цими об’єктами їх власниками та 
користувачами, керуючись Законом України «Про місцеве самоврядування в 
Україні », Положенням про єдиний порядок присвоєння та реєстрації адрес 
об’єктам нерухомості міста Почаїв, затвердженого рішенням сесії Почаївської 
міської ради № 1351 від 27 листопада 2013 року та розглянувши заяву гр. 
Бондар Оксани Михайлівни , виконком міської ради

В и р і ш и в :

1. Змінити назву вулиці, згідно рішення сесії Почаївської міської ради б/н
від 07.08.1992 року та адресний номер житловому будинку з 
господарсько-побутовими будівлями в м. Почаїв, який належить гр. 
Бондар Оксані Михайлівні на праві приватної власності з попередньої 
адреси номера 23 по вул. Го на номер 10 по вул. Вш

2. Кременецькому РК БТІ внести зміни в адресне господарство
по вул. Винниченка в м. 
рішення.

В.С. БОЙКО

Лівар Н.М. &
Риндич М.В.

и голова

відповідності до п.1 даного



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
Р І Ш Е Н Н Я

І« » серпня 2016 року № / 4  ?

ю взяття Струкала С.М. 
облік по виділенню вільних 
иіельних ділянок під індивідуальне 
ітлове будівництво

Керуючись Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», 
мельним Кодексом України, Положенням «Про умови взяття громадян на облік по 
ціленню вільних земельних ділянок під індивідуальне житлове будівництво на 
жгорії м. Почаїв та порядок їх надання» від 18.02.2015р. №2071 та розглянувши 
іву жителя с. Старий Тараж, ву , Кременецького району, Струкала
ргія Миколайовича, виконавчий комітет міської ради

1. Взяти гр. Струкала Сергія Миколайовича на облік по виділенню вільних 
земельних ділянок під індивідуальне житлове будівництво на території 
м.Почаїв.

2. Включити гр. Струкала Сергія Миколайовича до загальноміського списку по 
виділенню вільних земельних ділянок під індивідуальне житлове будівництво 
на території м. Почаїв.

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника міського 
голови відповідно до розподілу обов’язків.

В И Р І Ш И В  :

* V  —__1'
Міський голова В.С. БОЙКО

Максимчуг п °

Риндич М.В


