
УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА 

СЬОМЕ СКЛИКАННЯ 
СОРОК ДРУГА СЕСІЯ

Ріш ення

« » квітня 2019 року проект

Про внесення змін до 
міського бюджету на 2019 рік

Відповідно до пункту 23 частини першої статті 26 Закону України «Про 
місцеве самоврядування в Україні», статей 14, 101 Бюджетного Кодексу 
України, враховуючи рекомендації постійної комісії з питань соціально- 
економічного розвитку, інвестицій та бюджету, Почаївська міська рада

В И Р ІШ И Л А  :

1. Затвердити зміни до доходів міського бюджету на 2019 рік 
(додаток 1 до рішення Почаївської міської ради від 21 грудня 2018 року № 
1628 «Про міський бюджет на 2019 рік»), згідно з додатком 1.

2. Затвердити зміни до фінансування міського бюджету на 2019 рік 
(додаток 2 до рішення Почаївської міської ради від 01 березня 2019 року № 
1746 «Про внесення змін до міського бюджету на 2019 рік», згідно з 
додатком 2.

3. Затвердити зміни до розподілу видатків міського бюджету на 
2019 рік (додаток 2 до рішення Почаївської міської ради від 21 грудня 2018 
року № 1628 «Про міський бюджет на 2019 рік»), згідно з додатком 3, в тому 
числі:

зміни видатків загального фонду в сумі 452120 гривень за 
рахунок спрямування:

вільного залишку коштів загального фонду міського бюджету станом 
на 01.01.2019 року -  500000 гривень;

перерозподілу видатків загального фонду міського бюджету 
(зменшення) -  47880 гривень;

зміни видатків спеціального фонду в сумі 2220153 гривні за 
рахунок спрямування:

залишку коштів бюджету розвитку (спеціального фонду) станом на 
01.01.2019 року -  192676,83 гривень, в тому числі залишку освітньої 
субвенції -2684,99 гривень;



залишку коштів надходжень від відчуження майна, що належить 
Автономній Республіці Крим та майна, що перебуває в комунальній 
власності станом на 01.01.2019 року -  4372 гривні;

залишку коштів освітньої субвенції загального фонду міського 
бюджету станом на 01.01.2019 року, переданої із загального фонду бюджету 
до бюджету розвитку (спеціального фонду) -  1874983 гривні;

залишку коштів освітньої субвенції спеціального фонду міського 
бюджету станом на 01.01.2019 року -  241,17 гривень;

субвенції з місцевого бюджету за рахунок залишку коштів освітньої 
субвенції, що утворився на початок бюджетного періоду, переданої із 
загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду) -  
100000 гривень;

перерозподілу видатків загального фонду міського бюджету 
(переданого із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду) 
-  47880 гривень.

4. Затвердити зміни до міжбюджетних трансфертів на 2019 рік 
(додаток 3 до рішення Почаївської міської ради від 21 грудня 2018 року № 
1628 «Про міський бюджет на 2019 рік»), згідно з додатком 4.

5. Затвердити зміни до розподілу коштів бюджету розвитку за 
об’єктами у 2019 році (додаток 4 до рішення Почаївської міської ради від 01 
березня 2019 року № 1746 «Про внесення змін до міського бюджету на 2019 
рік»), згідно з додатком 5.

6. Затвердити зміни до розподілу витрат міського бюджету на 
реалізацію місцевих (регіональних) програм у 2019 році (додаток 4 до 
рішення Почаївської міської ради від 21 грудня 2018 року № 1628 «Про 
міський бюджет на 2019 рік»), згідно з додатком 6.

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

Боцюк О.І.



Додаток 1
до рішення Почаївської міської ради 

від квітня 2019 року №

Зміни до доходів міського бюджету на 2019 рік
(Фн )

Код Найменування згідно з класифікацією доходів бюджету Всього Загальний фонд

Спеціальний фонд

Всього в т.ч. бюджет 
розвитку

1 2 3 4 5 6
40000000 Офіційні трансф ерти 100000 0 100000 100000

41050000 Субвенції з м ісцевих бюджетів іншим місцевим  
бюджетам 100000 0 100000 100000

41051100

Субвенція з місцевого бюджету за рахунок залишку 
коштів освітньої субвенції, що утворився на початок 
бюджетного періоду 100000 0 100000 100000

В С Ь О Г О  Д О Х О Д ІВ 100000,00 0,00 100000,00 100000,00

Боцюк О. І.



Додаток 2
до рішення Почаївської міської ради 

від квітня 2019 року №

Зміни до фінансування міського бюджету на 2019 рік

ІШЇІ

Код
Найменування згідно з класифікацією фінансування 

бюджету Усього Загальний
фонд

Спеціальний фонд

Разом
у тому числі 

бюджет 
розвитку

1 2 3 4 5 6
200000 Внутрішнє фінансування -1 922 863 1 922 863 1 922 863
208400 Кошти, що передаються із загального 

фонду бюджету до бюджету розвитку 
(спеціального фонду) -1 922 863 1 922 863 1 922 863
Всього за типом кредитора -1 922 863 1 922 863 1 922 863

600000 Фінансування за активними операціями
-1 922 863 1 922 863 1 922 863

602400 Кошти, що передаються із загального 
фонду бюджету до бюджету розвитку 
(спеціального фонду) -1 922 863 1 922 863 1 922 863
Всього за типом боргового 
зобов’язання -1 922 863 1 922 863 1 922 863

Боцюк О.І.
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Додаток № З
до проекту рішення Почаївської міської ради 

від квітня 2019 року N1* *
ЗМІНИ ДО РОЗПОДІЛУ 

видатків міського бюджету на 2019 рік

Код
програмної 
сласифікації 
видатків та 
средитуванн 
я місцевих 
бюджетів

Код
ТПКВКМБ

/
ТКВКБМС

2

Код
ФКВКБЗ

Найменування головного розпорядника, 
відповідального виконавця, бюджетної програми або 

напряму видатків згідно з типовою відомчою / 
ТПКВКМБ / ТКВКБМС

Загальний фонд Спеціальний фонд

РАЗОМ
Всього

видатки
споживання

3 них

видатки
розвитку

Всього
видатки

споживання

3 них

видатки
розвитку

3 них

оплата
праці

комунальні 
послуги та 
енергоносії

оплата
праці

комунальні 
послуги та 
енергоносії

бюджет
розвитку

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 п 12 13 14 15 16

0100000 Почаївська міська рада (головний 
розпорядник) 500000 500000 0 0 0 60000 0 0 0 60000 60000 560000

0110000
Почаївська міська рада (відповідальний 
виконавець) 500000 500000 0 0 0 60000 0 0 0 60000 60000 560000

0112152 2152 0763
Інші програми та заходи у сфері охорони 
здоровя 0 0 0 0 0 60000 0 0 0 60000 60000 60000

0116030 6030 0620
Організація благоустрою населених 
пунктів 500000 500000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 500000

0600000
Відділ освіти Почаївської міської ради
(головний розпорядник -47880 -47880 0 0 0 2160153 0 0 0 2160153 2160153 2112273

0610000
Відділ освіти Почаївської міської ради
(відповідальний виконавець) -47880 -47880 0 0 0 2160153 0 0 0 2160153 2160153 2112273

0611020 1020 0921

Надання загальної середньої освіти 
загальноосвітніми навчальними 
закладами ( в т. ч. школою-дитячим 
садком, інтернатом при школі), 
спеціалізованими школами, ліцеями, 
гімназіями, колегіумами

-47880 -47880 0 0 0 2036990 0 0 0 2036990 2036990 1989110

0117321 7321 0443
Будівництво освітніх установ та 
закладів 0 0 0 0 0 123163 0 0 0 123163 123163 123163

Всього 452120 452120 0 0 0 2220153 0 0 0 2220153 2220153 2672273

ш
о

. і - .

Боцюк О.І.



Додаток №  4
до рішення Почаївської міської ради 

від квітня 2019 року №

Зміни до міжбюджетних трансфертів на 2019 рік
грн.

Код

Найменування
бюджету

одержувача/надава 
ча міжбюджетного 

трансферту

Трансферти з інших місцевих бюджетів Трансферти іншим бюджетам

дотації на:

субвенції

дотації на:

субвенції

усьогозагальний 
фонд на

спеціальний 
фонд на

усього загальний фонд спеціальний фонд

найменування трансферту найменування трансферту

Субвенція 3 
місцевого 

бюджету за 
рахунок 
залишку 
коштів 

освітньої 
субвенції, 

що
утворився 
на початок 

бюджетного 
періоду

здійснення 
переданих 
видатків у 

сфері 
охорони 

здоровя за 
рахунок 
коштів 

медичної 
субвенції

оплата 
енергоносіїв 
по закладах 

охорони 
здоровя, що 

обслуговують 
населення 

мотг

районному 
територіаль 
ному центру 
на оплату 

праці
соціальних
працівників

мотг

утримання 
працівника 
районного 

центру 
соціальних 
служб для 

сімї, дітей та 
молоді

методичне 
забезпечення 
навчального 
процесу у

ЗНЗ

надання 
соціальних 

гарантій 
фізичним 

особам, які 
надають 
послуги 

громадянам 
похилого 

віку

надання 
пільг 

окремим 
категоріям 
громадян з 

оплати 
послуг 
звязку

надання
пільг

населенню 
на оплату 
житлово- 

комунальних 
послуг

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

19100000000
Т е р н оп іл ьськи й
обл асн и й
бю д ж ет

0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0

Всього 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

<
Боцюк О.І.
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Додаток 5
до рішення Почаївської міської ради 

від квітня 2019 року №

Зміни до розподілу коштів бюджету розвитку за об'єктами у 2019 році
(гри)

Код Програмної 
класифікації 
видатків та 

кредитування 
місцевих 
бюджетів

Код Типової 
програмної 

класифікації видатків 
та кредитування 

місцевих бюджетів

Код
Функціональної 

класифікації 
видатків та 

кредитування 
бюджету

Найменування головного розпорядника коштів обласного 
бюджету/відповідального виконавця, найменування 
бюджетної програми згідно з Типовою програмною 
класифікацією видатків та кредитування місцевих 

бюджетів

Назва об'єкта відповідно до проектно- 
кошторисної документації

Строк реалізації 
об'єкта (рік 

початку і 
завершення)

Загальна вартість 
об'єкта, гривень

Обсяг видатків 
бюджету розвитку, 

гривень

Рівень 
будівельної 
готовності 

об'єкта на кінець 
бюджетного 
періоду, %

і 2 3 4 5 6 7 8 9

0100000
М іська рада
(головний розпорядник)

60 000

0110000
М іська рада
(відповідальний виконавець)

60 000

0112152 2152 0763 Інші програми та заходи у сфері охорони здоровя Капітальні видатки 60 000

0600000
В ідділ освіти  П оч аїв ськ ої м ісь к о ї ради
(головний розпорядник) 2 160 153

0610000
В ідділ освіти  П оч аїв ськ ої м ісь к о ї ради
(відповідальний виконавець)

2 160 153

1020 0921

Надання загальної середньої освіти 
загальноосвітніми навчальними закладами (в 
тому числі школою-дитячим садком, інтернатом 
при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, 
гімназіями, колегіумами

Капітальні видатки 47 880

611020
Капітальний ремонт Опорного 
закладу Почаївська ЗОШ І-ІІІ ст.

114 127

Капітальний ремонт даху Опорного 
закладу Почаївська ЗОШ І-ІІІ ст. 2019 рік 1 999 028 1 874 983 100

0617321 7321 0443 Будівництво освітніх установ та закладів Реконструкція покрівлі ДНЗ м. 
Почаїв 2019 рік 123 163 123 163 100

У С Ь О Г О 2 220 153

Боцюк О.І.
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Додаток б
до рішення ГІочаївської міської ради 

від квітня 2019 року №

Зміни до розподілу витрат міського бюджету на реалізацію місцевих/регіональних програм у 2019 році
(грн)

Код
Програмної 
класифікації 
видатків та 

кредитування 
місцевих 
бюджетів

Код Типової 
програмної 

класифікації 
видатків та 

кредитування 
місцевих 
бюджетів

Код
Функціонально 
ї класифікації 

видатків та 
кредитування 

бюджету

Найменування головного розпорядника коштів 
обласного бюджету/відповідального виконавця, 

найменування бюджетної програми згідно з 
Типовою програмною класифікацією видатків та 

кредитування місцевих бюджетів

Найменування місцевої/регіональної 
програми

Дата і номер документа, яким 
затверджено місцеву 
регіональну програму

Усього
Загальний

фонд

Спеціальний фонд

усього
у тому числі 

бюджет 
розвитку

і 2 3 4 5 6 7 8 9 10

0100000 Міська рада (головний розпорядник) 60 000 0 60 000 60 000

0110000 Міська рада (відповідальний 
виконавець)

60 000 0 60 000 60 000

0112152 2152 0763 Інші програми та заходи у сфері 
охорони здоровя

Розвиток та підтримка 
комунальних закладів охорони 
здоровя, що надають первинну 
медичну допомогу на території 
ГІочаївської міської обєднаної 
територіальної громади

Рішення ГІочаївської 
міської ради від 

01.03.2019 № 1742
60 000 0 60 000 60 000

0 0 0 0

УСЬОГО 60000 0 60 000 60 000

и
Боцюк О.І.



ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
до проекту рішення Почаївської міської ради «Про внесення змін до

міського бюджету на 2019 рік»
Кошти субвенції з місцевого бюджету за рахунок залишку коштів;; 

освітньої субвенції, що утворився на початок бюджетного періоду в сумі 

100000 грн. пропонується спрямувати відділу освіти Почаївської міської
ради для забезпечення санітарно-гігієнічних умов у приміщеннях загально 

середніх навчальних закладів.

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 27 лютого 2019 

року №  129 «Деякі питання використання субвенції з державного бюджету 

місцевим бюджетам на надання державної підтримки особам з особливими 

освітніми потребами у 2019 році» пропонується здійснити перерозподіл 

обсягу субвенції на надання державної підтримки особам з особливими 

освітніми потребами для придбання спеціальних засобів корекції 

психофізичного розвитку.

Пропонується спрямувати залишок освітньої субвенції з державного 

бюджету місцевим бюджетам, який утворився станом на 01.01.2019 року 

1874983 грн. відділу освіти Почаївської міської ради для капітального 

ремонту покриття будівлі нового корпусу Опорного закладу Почаївська ЗОШ 

1-І 11 ст.

Пропонується вільний залишок коштів загального фонду міського 

бюджету, який утворився станом на 01.01.2019 року в сумі 500000 грн. 

спрямувати Почаївській міській раді для проведення благоустрою території, 

населених пунктів (для поточного ремонту в парках міста -  436000 грн. та 
ремонту огорожі міського кладовища -  64000 грн.)

Пропонується залишок коштів переданих із загального фонду до 

бюджету розвитку (спеціального фонду), який утворився станом на 

01.01.2019 року 192676,83 грн. спрямувати:
Почаївській міській раді - 60000 грн., на виконання програми «Розвиток 

та підтримка комунальних закладів охорони здоров'я, що надають первинну 

медичну допомогу на території Почаївської мотг» (для придбання 
комп'ютерного обладнання ФАП в селах Ст. Тарам та Комарин -  30000 
грн. та придбання електрокардіографа для АЗПСМ м. Почаїв -  30000 грн.)

відділу освіти Почаївської міської ради -126090 грн.:



- для реконструкції покрівлі дошкільного навчального закладу м. Почаїв 

(встановлення на будівлі закладу блискавкозахисту) -  123163 грн.;

- для капітального ремонту Опорного закладу Почаївська ЗОНІ І-ІІІ ст. -  

9755 грн., в тому числі залишок освітньої субвенції -  2926,16 грн. 

(забезпечення санітарно-гігієнічних умов).
Пропонується залишок коштів спеціального фонду від відчуження 

майна, що перебуває в комунальній власності -  4372 грн. який утворився 

станом на 01.01.2019 року спрямувати Відділу освіти Почаївської міської 
ради для спів фінансування капітального ремонту Опорного закладу 

Почаївська ЗОНІ І-ІІІ ст. (забезпечення санітарно-гігієнічних умов).

Відповідно до звернень розпорядників коштів міського бюджету 
пропонується здійснити перерозподіл бюджетних коштів:

Почаївській міській раді
У зв'язку із внесенням змін до наказу Міністерства фінансів України 

від 03.12.2018 року № 953 «Про затвердження змін до Інструкції щодо 

застосування економічної класифікації видатків бюджету", який набщ

чинності з 01.01.2019 року, та з метою недопущення кредиторської 

заборгованості по оплаті інших комунальних послуг пропонується збільшити 

планові призначення підвідомчим установам на 600 гривнів за рахунок 

зменшення поточних видатків.

Начальник фінансового відділу -

головний бухгалтер О.І. Боцюк



Україна
ТЕРНОПІЛЬСЬКА ОБЛАСТЬ 

КРЕМЕНЕЦЬКИЙ РАЙОН
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА

47025 м. Почаїв, вул. Возз’єднання, 16 тел. 6-11-68, 6-12-52, 6-11-89
факс (03546) 6-12-52

Висновок фінансового відділу Почаївської міської ради про обсяг залишку 
коштів спеціального фонду міського бюджету на 01 січня 2019 року.

Висновок фінансового відділу підготовлено відповідно до частини 7 
статті 78 Бюджетного кодексу України на підставі звіту про виконання міського 
бюджету станом на 01 січня 2019 року та рішення сесії міської ради від 
01.03.2019 № 1746 «Про внесення змін до міського бюджету на 2019 рік».

Станом на 01 січня 2019 року залишок коштів спеціального фонду 
міського бюджету (крім власних надходжень бюджетних установ) на котлових 
рахунках склав 443039,07 гривень, в тому числі:

Кошти передані із загального фонду до бюджету розвитку -  
192676,92 грн., в тому числі кошти освітньої субвенції -  2684,99 грн.;

Кошти від відчуження майна, що перебуває в комунальній 
власності -  76087,43 грн.;

Кошти від продажу земельних ділянок несільськогосподарського 
призначення, що перебувають у державній або комунальній власності -  0,69 
грн.;

Кошти пайової участі у розвитку інфраструктури населеного 
пункту-- 12037,75 грн.;

Кошти екологічного податку -  126319,49 грн.;
Грошові стягнення за шкоду заподіяну порушенням 

законодавства про охорону навколишнього природного середовища -  21231,90 
грн.;

Кошти від збору за забруднення навколишнього природного 
середовища -  12438,32 грн.;

Кошти цільових фондів -  1000 грн.;
Інші кошти спеціального фонду -  1246,57 грн.

Начальник фінансового відділу - 
головний бухгалтер

(підпис)

4 О.І. Бонюк
(ініціали, прізвище)



Україна
ТЕРНОПІЛЬСЬКА ОБЛАСТЬ

КРЕМЕНЕЦЬКИЙ РАЙОН
ПОЧАІВСЬКА МІСЬКА РАДА

47025 м. Почаїв, вул. Возз’єднання, 16 тел. 6-11-68, 6-12-52, 6-11-89 
факс (03546) 6-12-52

Висновок фінансового відділу Почаївської міської ради про обсяг вільного 
залишку коштів загального фонду міського бюджету на 01 січня 2019 року.

Висновок фінансового відділу підготовлено відповідно до частини 7 
статті 78 Бюджетного кодексу України на підставі звіту про виконання міського 
бюджету станом на 01 січня 2019 року.

Станом на 01 січня 2019 року залишок коштів загального фонду 
міського бюджету на котловому рахунку склав 2218200,66 гривень. З 
урахуванням оборотного залишку бюджетних коштів міського бюджету, розмір 
якого, згідно з рішенням міської ради від 21.12.2018 року № 1628 «Про міський 
бюджет на 2019 рік», склав 58300 гривень, вільний залишок коштів загального 
фонду міського бюджету становить 2159900,66 гривень.

СУ,
(підлеє)

Начальник фінансового відділу - 
головний бухгалтер О.І. Бонюк

(ініціали, прізвище)



Україна
ТЕРНОПІЛЬСЬКА ОБЛАСТЬ 

КРЕМЕНЕЦЬКИЙ РАЙОН
ПОЧАІВСЬКА МІСЬКА РАДА

47025 м. Почаїв, вул. Возз’єднання, 16 тел. 6-11-68, 6-12-52, 6-11-89 
факс (03546) 6-12-52

Висновок фінансового відділу Почаївської міської ради про обсяг залишку 
коштів субвенцій міського бюджету на 01 січня 2019 року.

Висновок фінансового відділу підготовлено відповідно до частини 7 
статті 78 Бюджетного кодексу України на підставі звіту про виконання міського 
бюджету станом на 01 січня 2019 року та рішення сесії міської ради від 
01,03.2019 № 1746 «Про внесення змін до міського бюджету на 2019 рік».

Станом на 01 січня 2019 року залишок коштів субвенцій загального 
фонду міського бюджету на котлових рахунках склав 1874983,77 гривень, в 
тому числі:

- Кошти освітньої субвенції -  1874983,77 грн.;

Станом на 01 січня 2019 року залишок коштів освітньої субвенції 
спеціального фонду міського бюджету склав -  241,17 грн.

Начальник фінансового відділу - 
головний бухгалтер О.І. Бонюк

(ініціали, прізвище)


