
УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ДЕВЯТИАДЦЯТА СЕСІЯ СЬОМОГО СКЛИКАННЯ
Рішення

« » лютого 2017 року проект

Про внесення змін до 
міського бюджету на 2017рік

Відповідно до пункту 23 частини першої статті 26 Закону України «Про 
місцеве самоврядування в Україні», статей 14, 97 Бюджетного Кодексу України, 
враховуючи рекомендації постійної комісії з питань соціально-економічного 
розвитку, інвестицій та бюджету, Почаївська міська рада

ВИРІШИЛА :

1. Збільшити осяг доходів загального фонду міського бюджету на 2017 
рік на 2400 гривень по коду економічної класифікації доходів 41020100 
додаткова дотація з державного бюджету місцевим бюджетам на фінансування 
переданих з державного бюджету видатків з утримання закладів освіти та охорони 
здоров’я.

2. Збільшити обсяг видатків загального фонду міського бюджету на 2017 
рік на 2400 гривень за рахунок додаткової дотації з державного бюджету 
місцевим бюджетам на фінансування переданих з державного бюджету видатків з 
утримання закладів освіти та охорони здоров’я:

2Л. Почаївська міська рада 2400 гри.
з них:
• оплата праці (КЕКВ 2110) 2400 грн.
в тому числі:
КПК 0111010 «Дошкільна освіта» 2400 грн.
3. Збільшити обсяг видатків загального фонду міського бюджету на 2017 

рік на 244000 гривень за рахунок вільного залишку коштів загального фонду 
бюджету станом на 01.01.2017 року:

1.1. Почаївська міська рада 244000 грн.
з них:
• оплата праці (КЕКВ 2110) 199000 грн.
в тому числі:
КПК 0111010 «Дошкільна освіта» 98000 грн.
КПК 0111040 «Надання позашкільної освіти позашкільними закладами 

освіти» 44000 грн.
КПК 0114090 «Палаци і будинки культури, клуби та інші заклади клубного 

типу» 24600 грн.
КПК 0114100 «Школи естетичного виховання дітей» 32400 грн.
• нарахування на оплату праці (КЕКВ 2120) 44000 грн.
в тому числі:



ОСВІТИ»

КПК 0111010 «Дошкільна освіта» 22000 грн.
КПК 0111040 «Надання позашкільної освіти позашкільними закладами

10000 грн.
КПК 0114090 «Палаци і будинки культури, клуби та інші заклади

клубного типу» І̂ >Н
КПК 0114100 «Школи естетичного виховання дітей» 7600 грн.

4. Збільшити обсяг видатків (бюджету розвитку) спеціального фонду 
міського бюджету на 2017 рік на 410000 гривень за рахунок вільного залишку 
коштів (бюджету розвитку) спеціального фонду станом на 01.01.2017 року:

2.1. Почаївська міська рада 410000 грн.
з них:
• капітальні видатки (КЕКВ3000) 410000 грн.
в тому числі:
КПК 0110170 «Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально- 

технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті 
ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад та їх виконавчих 
комітетів» 410000 грн.

5. Збільшити обсяг видатків (бюджету розвитку) спеціального фонду 
міського бюджету на 2017 рік на 1500000 гривень за рахунок вільного залишку 
коштів загального фонду міського бюджету станом на 01.01.2017 року:

5.1. Почаївська міська рада 1500000 грн.
з них:
• капітальні видатки (КЕКВ3000) 1500000 грн.
в тому числі:
КПК 0117470 «Внески до статутного капіталу суб’єктів господарювання»

1500000 грн.
6. Затвердити перелік об’єктів, видатки на які у 2017 році будуть 

проводитися за рахунок коштів (бюджету розвитку) спеціального фонду міського 
бюджету, згідно з додатком 1.

7. Затвердити профіцит міського бюджету у сумі 1500000 гривень, 
напрямком використання якого визначити передачу коштів із загального фонду 
бюджету до (бюджету розвитку) спеціального фонду, згідно з додатком 2.

8. Затвердити дефіцит спеціального фонду міського бюджету у сумі 
1500000 гривень, джерелом покриття якого визначити надходження коштів із 
загального фонду до (бюджету розвитку) спеціального фонду, згідно з додатком 2.

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

Боцюк О.І.

П О ГО Д Ж ЕН О
Начальник юридичного в ідд ілу
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Додаток № 1 
до рішення міської ради

"Про внесення змін до міського бюджет на 2017 рік"

Перелік об’єктів, видатки на які у 2017 році будуть проводитися за рахунок коштів бюджету розвитку1

гри

Код програмної 
кл ас и ф ік а ц ії 
видатків та 

кредитування 
місцевих 

бюджетів2

Код
ТПКВКМБ / 
ТКВКБМС3

Код ФКВКБ4

Найменування головного розпорядника, 
відповідального виконавця, бюджетної 

програми або напряму видатків 
згідно з типовою відомчою/ТПКВКМБ / 

ТКВКБМС

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

Разом видатків на 
поточний рік

0 1 0 0 0 0 0 Міська рада (головнийрозпоряоник) 1 910 000,0

0 1 1 0 0 0 0 Міська рада (віоповіоальний виконавець)
1 910 000,0

0 1 1 0 1 7 0 0170 0111

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

410 000,0

0 1 1 7 4 7 0 7470 0490 Внески до статутного капіталу субсктів 
господарювання

1 500 000,0

Всього
1 910 000,0

1 За об’єктами розподіляються кошти бюджету розвитку шодо здійснення заходів на будівництво, реконструкцію і реставрацію об’єктів виробничої, комунікаційної та соціальної інфраструктури (ст. 71 БКУ), інші капітальні видатки за об’єктами не 
розподіляються.

: Заповнюється у разі прийняття відповідною місцевою радою рішення про застосування програмно-цільового методу у бюджетному процесі.

Структура коду програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів зтверджена наказом Міністерства фінансів України від 02.12.2014 № 1195 (зі змінами).

3 Код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів / Тимчасової класифікації видатків та кредитування для бюджетів місцевого самоврядування, які не застосовують програмно-цільового методу, затвердженої наказом 
Міністерства фінансів України від 02.12.2014 № 1195 (зі змінами).

4 Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету, затвердженої наказом Міністерства фінансів України від 14.01.2011 № 11 (зі змінами).
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