
УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА 

СЬОМЕ СКЛИКАННЯ 
ШІСТНАДЦЯТА СЕСІЯ

Р І Ш Е Н Н Я

від « 13 » грудня 2016 року № 620

Про передачу коштів 
з Почаївського міського бюджету до 
Кременецького районного бюджету 
на галузь «Охорона здоров’я»

Розглянувши лист Кременецької районної державної адміністрації від 
06.12.2016 року №03-1827/02.3.7 про потребу у додаткових коштах для 
фінансування медичних установ районну до кінця 2016 року, керуючись 
Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», ст. 89, 93, 101 
Бюджетного кодексу України, сесія Почаївської міської ради

ВИРІШИЛА:

1. Передати з Почаївського міського бюджету до Кременецького 
районного бюджету кошти, як міжбюджетний трансферт у вигляді іншої 
субвенції на галузь «Охорона здоров’я» в сумі 200000 грн (двісті тисяч 
гривень) для забезпечення необхідними медичними послугами населення 
Почаївської міської об’єднаної територіальної громади до кінця 2016 року.

2. Доручити міському голові Бойку В.С. укласти та підписати договір 
про передачу та прийняття міжбюджетних трансфертів по галузі «Охорона 
здоров’я» з Почаївського міського бюджету до Кременецького районного 
бюджету для забезпечення необхідними медичними послугами населення 
Почаївської міської об’єднаної територіальної громади до кінця 2016 року в 
сумі 200000 грн ( двісті тисяч гривень).

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію 
з питань соціально-/еі^5номічного розвитку, інвестицій та бюджету.

Міськи

Чубик А.В. 
Новаковська

В.С.Бойко



Додаток 1 
до рішення сесії 

Почаївської міської ради 
від «13» грудня 2016 року

ДОГОВІР №

ПРО ПЕРЕДАЧУ, ПРИЙНЯТТЯ МІЖБЮДЖЕТНИХ ТРАНСФЕРТІВ 

з Почаївського міського бюджету до Кременецького районного бюджету 

м. Почаїв « »_____________2016 року

Почаївська міська рада в особі Почаївського міського голови Бойка 
Василя Сергійовича, ( надалі передавач субвенції), який діє на підставі Закону 
України «Про місцеве самоврядування в Україні», з однієї сторони та 
Кременецька районна рада в особі голови Кременецької районної ради 
Стефанського Володимира Ананійовича, (надалі отримувач субвенції), який діє 
на підставі Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», з другої 
сторони, (разом - Сторони), з метою своєчасності, рівномірності, 
гарантованості та повноти перерахування трансферту відповідно до ст.93, 
ст.101 Бюджетного кодексу України, уклали цей договір про наступне:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

1.1. Предметом цього договору є передача іншої субвенції у вигляді 
міжбюджетного трансферту з Почаївського міського бюджету до 
Кременецького районного бюджету на галузь «Охорона здоров’я» для 
забезпечення Відділом охорони здоров’я Кременецької районної державної 
адміністрації необхідними медичними послугами населення Почаївської 
міської об’єднаної територіальної громади до кінця 2016 року в сумі 200000 грн 
(двісті тисяч гривень), в тому числі на виплату заробітної плати медичним 
працівникам, які працюють в медичних установах на території Почаївської 
міської об’єднаної територіальної громади.

1.2. Цим договором Сторони встановлюють, що кошти з бюджету 
Почаївської міської ради будуть перераховуватися відповідно до затвердженого 
помісячного розпису видатків Почаївського міського бюджету.

2. ОБОВ’ЯЗКИ СТОРІН

2.1. Передавач субвенції зобов’язується передати кошти на рахунок 
Кременецької районної ради у вигляді міжбюджетного трансферту у сумі 
200000 (двісті тисяч гривень ) грн.

2.2. Отримувач субвенції зобов’язується здійснювати фінансування 
медичних установ, які знаходяться на території Почаївської міської об’єднаної 
територіальної громади для забезпечення необхідними медичними послугами 
населення громади до кінця 2016 року, в тому числі спрямовувати кошти на 
виплату заробітної плати медичним працівникам.



3. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН

3.1. Цей договір складений в двох автентичних примірниках (по одному 
кожній із сторін ).

3.2. Сторони несуть відповідальність за невиконання або неналежне 
виконання умов цього договору в порядку, передбаченому чинним 
законодавством України.

3.3. Після завершення дії договору, протягом 20 робочих днів 
Кременецька районна рада надає Почаївській міській раді письмовий звіт про 
використанні кошти.

4.1. Цей договір вступає в силу з моменту його підписання і діє до 31 
грудня 2016 року включно.

4.2. Зміни та доповнення до цього договору вносяться за письмовою 
згодою сторін на підставі додаткової угоди.

4. СТРОКИ Д ії ДОГОВОРУ, ПОРЯДОК ВНЕСЕННЯ ЗМІН ТА
ДОПОВНЕНЬ

5. ЮРИДИЧНІ АДРЕСИ СТОРІН

47025 м. Почаїв 47000 м. Кременець

вул. Возз’єднання, 16 вул. Шевченка, 56

Почаївська міська рада Кременецька районна рада

Поч :ий міський голова Голова Кременецької районної ради

В.С.Бойко В.А.Стефанкський

Секретар міської ради В.Я.Уйван



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ШІСТНАДЦЯТА СЕСІЯ СЬОМОГО СКЛИКАННЯ
Рішення

«13» грудня 2016 року № 621

Про внесення змін до 
міського бюджету на 2016 рік

Враховуючи рекомендації постійної комісії з питань соціально-економічного 
розвитку, інвестицій та бюджету Почаївської міської ради відповідно до пункту 
23 частини першої статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в 
Україні», статей 78, 101 Бюджетного Кодексу України та рішення обласної ради 
«Про обласний бюджет на 2016 рік від 30.11.2016 № 382, Почаївська міська рада

ВИРІШИЛА :

1. Збільшити обсяг доходів загального фонду міського бюджету на 2016 
рік на 3270500 гривень, за рахунок:

освітньої субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам 3070500 
гривень;

податку на доходи фізичних осіб, що сплачується податковими агентами, із 
доходів платника податку у вигляді заробітної плати на суму 200000 гривень.

2. Збільшити обсяг видатків загального фонду міського бюджету на 2016 
рік на 200000 гривень за рахунок перевиконання дохідної частини загального 
фонду міського бюджету:
2Л. Почаївська міська рада 200000 гри.

з них на:
• поточні видатки 200000 гри.
в тому числі:
КФК 250380 «Інші субвенції» (К рем енецьком у рай он н ом у бю дж ет у на 

ф інансування уст а н о в  охорони зд о р о в  ’я) 200000 грн.
3. Збільшити обсяг видатків спеціального фонду міського бюджету на 

2016 рік на 3070500 гривень за рахунок освітньої субвенції з державного 
бюджету місцевим бюджетам, шляхом передачі з загального фонду до (бюджету 
розвитку) спеціального фонду:

3.1. Почаївська міська рада 3070500 грн.
з них:
• капітальні видатки (КЕКВ 3000) 3070500 грн.
в тому числі:
КФК 070201 «Загальноосвітні школи (в тому числі школа дитячий садок, 

інтернат при школі) спеціалізовані школи, ліцеї, гімназії, колегіуми» 3070500 грн.
4. Затвердити профіцит міського бюджету у сумі 3070500 гривень, 

напрямком використання якого визначити передачу коштів із загального фонду 
бюджету до (бюджету розвитку) спеціального фонду, згідно з додатком 1.



5. Затвердити дефіцит спеціального фонду міського бюджету у сумі 
3070500 гривень, джерелом покриття якого визначити надходження коштів із 
загального фонду бюджету до (бюджету розвитку) спеціального фонду, згідно з 
додатком 1.

6. Затвердити зміни до переліку об’єктів, видатки на які у 2016 році 
будуть проводитися за рахунок коштів бюджету розвитку міського бюджету, 
згідно з додатком 2.

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

Міський го В.С.Бойко

Боцюк О.І. Я  
Новаковська І.Ю.

А



Додаток № 1
до рішення Почаївської міської ради від 13.12.2016 № 621 

"Про внесення змін до міського бюджет на 20126 рік"

Зміни до фінансування Почаївського міського бюджету на 2016 рік
грн.

Код
Найменування

згідно з класифікацією фінансування 
бюджету

Всього Загальний
фонд

Спеціальний фонд

Всього в т.ч. бюджет 
розвитку

Загальне фінансування
200000 Внутрішнє фінансування -3 070 500,0 3 070 500,0 3 070 500,0
208000 Фінансування за рахунок зміни залишків 

коштів бюджетів
-3 070 500,0 3 070 500,0 3 070 500,0

208400 Кошти, що передаються із загального фонду 
бюджету до (бюджету розвитку) спеціального 
фонду

-3 070 500,0 3 070 500,0 3 070 500,0

600000 Фінансування за активними операціями -3 070 500,0 3 070 500,0 3 070 500,0

602000 Зміни обсягів бюджетних коштів -3 070 500,0 3 070 500,0 3 070 500,0
602400 Кошти, що передаються із загального фонду 

бюджету до (бюджету розвитку) спеціального

^ 2 1 --------------- Л \--------------

-3 070 500,0 3 070 500,0 3 070 500,0

Секретар міської ради В.Я.Уйван

\ 1



Додаток № 2
до рішення Почаївської міської ради від 13.12.2016 року № 621 

"Про внесення змін до міського бюджету на 2016 рік"

Зміни
до переліку об’єктів, видатки на які у 2016 році будуть проводитися за рахунок коштів бюджету розвитку1

(П>и)

Код програмної 
класифікації 
видатків та 

кредитування 
місцевого 
бюджету2

Код
тимчасової 

класифікації 
видатків та 

кредитування 
місцевого 
бюджету

Код
функціональної 

класифікації 
видатків та 

кредитування 
бюджету

Найменування
згідно з типовою відомчою/типовою 

програмною3/тимчасовою класифікацією  видатків 
та кредитування місцевого бюджету

Назва об’єктів відповідно до проектно- 
кошторисної документації тощо

Загальний обсяг 
фінансування 
будівництва

Відсоток 
завершеності 
будівництва 
об'єктів на 

майбутні роки

Всього видатків 
на завершення 

будівництва 
об’єктів на 

майбутні роки

Затверджено
Уточнення

Разом 
видатків на 

поточний 
рік

01 П о ч а їв с ь к а  м іс ьк а  рада 1 578 442,0 5 001 491,0 3070500,0 8 071 991,0
010116 О рган місцевого самоврядування Капітальні вкладення 461 720,0 461 720,0
070201 Загальноосвітні школи Капітальні вкладення 351 565,0 3070500,0 3 422 065,0

070401 П озаш кільні заклади освіти, заходи  із 
позаш кільної роботи з дітьми

Капітальні вкладення 21 000,0 0,0 21 000,0

110201 Бібліотеки Капітальні вкладення 6 000,0 6 000,0
110202 М узеї та  виставки Капітальні вкладення 47 494,0 47 494,0

110204 П алаци і будинки культури, клуби та  інші 
заклади клубного типу

Капітальні вкладення 16 000,0 16 000,0

110205 Ш коли естетичного виховання д ітей Капітальні вкладення 12 000,0 12 000,0

150101 К апітальні вкладення Розроблення проектно-кошторисної доку 152 697,0 152 697,0
150101 К апітальні вкладення Реконструкція очисних споруд 896 238,0 896 238,0 896 238,0

150202 Р озробка схем  та проектних р іш ень масового 
застосування

Розроблення генплану міста Почаїв

999 106,0 999 106,0

150202 Р озробка схем  та проектних р іш ень масового 
застосування

Розроблення генплану села Ст. Тараж та

442 067,0 442 067,0

170703
Видатки на проведення робіт, повязаних із 
будівництвом , реконструкцією , рем онтом  та 
утриманням автомобільних доріг

Капітальні вкладення 682 204,0 696 204,0 696 204,0

180409
Внески орган ів  влади АРК та  орган ів  місцев. 
самоврядування у статутні ф онди субєктів 
підприємницької діяльності

Капітальні вкладення 899 400,0 0,0 899 400,0

_____ ____
Всього 1 578 442,0 5 001 491,0 3070500,0 8 071 991,0

Секретар міської ради В.Я. Уйван


