
УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА 

СЬОМЕ СКЛИКАННЯ 
ДВАДЦЯТЬ ВОСЬМА СЕСІЯ

Рішення
« » лютого 2018 року проект

Про внесення змін до 
міського бюджету на 2018 рік

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

ВИРІШИЛА :

1. Зменшити обсяг доходів загального фонду міського бюджету на 2018 
рік на 3605100 гривень по коду економічної класифікації доходів 41020200 
«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 доходів загального фонду міського бюджету на 2018 
рік на 3605100 гривень по коду економічної класифікації доходів 41040200 
«Дотація з місцевого бюджету на здійснення переданих з державне го бюджету 
видатків з утримання закладів освіти та охорони здоров’я».

3. Зменшити обсяг видатків загального фонду міського бюджету на 2018 
рік на 630620 гривень:

ЗЛ. Почаївська міська рада 627000 гри.
з них:
• поточні видатки 627000 гри.
в тому числі:
КПКВ 0114020 «Фінансова підтримка філармоній, художніх і музичних 

колективів, ансамблів, концертних та циркових організацій» 97000 грн.
КПКВ 0117442 «Утримання та розвиток інших об’єктів транспортної 

інфраструктури» 530000 грн.
3.2. Відділ освіти Почаївської міської ради 3620 грн.
з них:
• соціальні виплати 3620 грн.
в тому числі:
КПКВ 0613230 «Виплата державної соціальної допомоги на дітей-сиріт та 

дітей позбавлених батьківського піклування, у дитячих будинках сімейного типу 
та прийомних сім’ях, грошового забезпечення батькам-вихователям і прийомним 
батькам за надання соціальних послуг у дитячих будинках сімейного типу та 
прийомних сім’ях за принципом «гроші ходять за дитиною» та оплату послуг із



здійснення патронату над дитиною та виплата соціальної допомоги на утримання 
дитини в сім’ї патронатного вихователя» 3620 грн.

4. Збільшити обсяг видатків загального фонду міського бюджету на 2018 
рік на 630620 гривень:

4.1. Почаївська міська рада 627000 грн.
з них:
• поточні видатки 627000 грн.
КПКВ 0114080 «Інші заходи в галузі культури і мистецтва» 97000 грн.
КПКВ 0117461 «Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої 

інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету» 530000 грн.
4.2. Відділ освіти Почаївської міської ради 3620 грн.
з них:
• соціальні виплати 3620 грн.
КПКВ 0611162 «Інші програми, заклади та заходи у сфері освіти»3620 грн.
5. Збільшити обсяг видатків загального фонду міського бюджету на 2018 

рік на 694100 гривень за рахунок вільного залишку коштів загального фонду 
бюджету станом на 01.01.2018 року:

5.1. Почаївська міська рада 155000 грн.
з них:
• поточні видатки 155000 грн.
в тому числі:
КПКВ 0110150 «Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально- 

технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, міської, селищної,
сільської рад» 50000 грн.

КПКВ 0114060 «Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, 
клубів, центрів дозвілля та інші клубних закладів» 63000 грн.

КПКВ 0118420 «Інші заходи у сфері засобів масової інформації»42000 грн.
5.2. Відділ освіти Почаївської міської ради 389100 грн.
з них:
• поточні видатки 389100 грн.
в тому числі:
КПКВ 0610160 «Керівництво і управління у певній сфері у містах, 

селищах, селах, об’єднаних територіальних громадах» 29000 грн.
КПКВ 0611010 «Надання дошкільної освіти» 360100 грн.
6.Збільшити обсяг видатків спеціального фонду міського бюджету на 2018 

рік на 1774042 гривні за рахунок вільного залишку коштів (бюджету розвитку) 
спеціального фонду станом на 01.01.2018 року, в тому числі за рахунок залишку 
освітньої субвенції 1094400 гривень:

6.1. Почаївська міська рада 679642 грн.
з них:
• капітальні видатки (КЕКВ3000) 679642 грн.
в тому числі:
КПКВ 0117350 «Розробка схем планування та забудови території 

(містобудівної документації)» 398142 грн.
КПКВ 0117461 «Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої 

інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету» 281500 грн.
6.2. Відділ освіти Почаївської міської ради 1094400 грн.
з них:



• капітальні видатки 1094400 гри.
в тому числі:
КПКВ 0611020 «Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми 

навчальними закладами» 1094400 грн.
7. Збільшити обсяг видатків спеціального фонду міського бюджету на 

2017 рік на 695600 гривень за рахунок вільного залишку коштів загального 
фонду міського бюджету станом на 01.01.2018 року, переданих із загального 
фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду):

7.1. Почаївська міська рада 535000 гри.
з них:
• капітальні видатки (КЕКВ3000) 535000 гри.
в тому числі:
КПКВ 0110150 «Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально- 

технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, міської, селищної, 
сільської рад» 21000 грн.

КПКВ 0114040 «Забезпечення діяльності музеїв і виставок» 60000 грн.
КПКВ 0114060 «Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, 

клубів, центрів дозвілля та інші клубних закладів» 17000 грн.
КПКВ 0117130 «Здійснення заходів із землеустрою» 167000 грн.
КПКВ 0117670 «Внески до статутного капіталу суб’єктів 

господарювання» 270000 грн.
7.2. Відділ освіти Почаївської міської ради 160600 грн.
з них:
• капітальні видатки (КЕКВ 3000) 160600 грн.
в тому числі:
КПКВ 0610160 «Керівництво і управління у певній сфері у містах, 

селищах, селах, об’єднаних територіальних громадах» 20000 грн.
КПКВ 0611020 «Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми 

навчальними закладами» 140600 грн.
8. Внести зміни у джерела фінансування міського бюджету на 2018

рік (додаток 2 до рішення Почаївської міської ради від 21 грудня 2017 року № 
1099 «Про міський бюджет на 2018 рік»), замінивши цифри кодів фінансування 
208400 «Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету 
розвитку (спеціального фонду)» та 602400 «Кошти, що передаються із загального 
фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)» за загальним фондом 
з мінус 500000 на мінус 1195600, за спеціальним фондом -  з 500000 на 1195600, у 
тому числі бюджет розвитку -  з 500000 на 1195600.

9. Затвердити перелік об’єктів, видатки на які у 2018 році будуть 
проводитися за рахунок коштів (бюджету розвитку) спеціального фонду міського 
бюджету, згідно з додатком 1.

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

Боцюк О.І.


