
УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА 

СЬОМЕ СКЛИКАННЯ 
СОРОК ТРЕТЯ СЕСІЯ

Рішення
«24» травня 2019 року проект

Про внесення змін до 
міського бюджету на 2019 рік

Керуючись пунктом 23 частини першої статті 26 Закону України «Про 
місцеве самоврядування в Україні», статями 14 та 101 Бюджетного Кодексу 
України, розглянувши подання виконавчого комітету Почаївської міської 
ради та враховуючи рекомендації постійної комісії з питань соціально- 
економічного розвитку, інвестицій та бюджету, Почаївська міська рада

ВИРІШИЛА :

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 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 2, в тому 
числі:

зміни видатків загального фонду в сумі 98630 гривень за рахунок: 
спрямування вільного залишку коштів загального фонду міського 

бюджету станом на Оісічня 2019 року - 89650 гривень;
субвенції з місцевого бюджету на забезпечення якісної, сучасної та 

доступної освіти «Нова українська школа» за рахунок відповідної субвенції з 
державного бюджету - 8980 гривень;

3. 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 3.

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

Боцюк О.І.



Додаток 1
до проекту рішення Почаївської міської ради 

від 24 травня 2019 року №

Зміни до доходів міського бюджету на 2019 рік
(грн.)

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 трансферти 8980 8980 0 0
41050000 Субвенції з місцевих бюджетів іншим місцевим 

бюджетам 8980 8980 0 0

41051400

Субвенція з місцевого на забезпечення якісної, сучасної 
та доступної загальної середньої освіти "Нова українська 
школа" за рахунок відповідної субвенції з державного 
бюджету 8980 8980 0 0

ВСЬОГО ДОХОДІВ 8980,00 8980,00 0,00 0,00

Боцюк О.І.



Додаток № 2 
до проекту рішення Почаївської міської ради 

від 24 травня 2019 року №

ЗМІНИ ДО РОЗПОДІЛУ 
видатків міського бюджету на 2019 рік

(гри.)

Код 
програмної 
класифікації 
видатків та 

кредитуванн 
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

з 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 11 12 13 14 15 16

0100000 Почаївська міська рада (головний 
розпорядник) 10000 10000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10000

0110000 Почаївська міська рада (відповідальний 
виконавець) 10000 10000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10000

0110150 0150 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

10000 10000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10000

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0600000 Відділ освіти Почаївської міської ради 
(головний розпорядник 88630 88630 0 0 0 0 0 0 0 0 0 88630

0610000 Відділ освіти Почаївської міської ради 
(відповідальний виконавець) 88630 88630 0 0 0 0 0 0 0 0 0 88630

0611020 1020 0921

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

88630 88630 0 0 0 0 0 0 0 0 0 88630

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Всього 98630 98630 0 0 0 0 0 0 0 0 0 98630

Боцюк О.І.



Додаток № З 
до проекту рішення Почаївської міської ради 

від 24 травня 2019 року №

Зміни до міжбюджетних трансфертів на 2019 рік
грн.

Код

Найменування 
бюджету 

одержу вача/надава 
ча міжбюджетного 

трансферту

Трансферти з інших місцевих бюджетів Трансферти іншим бюджетам

дотації

субвенції

дотації

субвенції

усьогозагальний 
фонд

спеціальний 
фонд 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

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

19100000000
Тернопільський 
обласний 
бюджет

0 8980 0 8980 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0

Всього 0 8980 0 8980 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

БоцюкО.І.



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 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 сесії 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. З 
урахуванням спрямування вільного залишку коштів загального фонду міського 
бюджету, згідно з рішенням сесії міської ради від 12.04.2019 року № 1787 «Про 
внесення змін до міського бюджету на 2019 рік в сумі 500000 гривень, вільний 
залишок коштів загального фонду міського бюджету становить 1659900,66 
гривень.

Начальник фінансового відділу - 
головний бухгалтер

(підпис)
О.І. Боцюк

(ініціали, прізвище)



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

міського бюджету на 2019 рік»
Кошти субвенції з місцевого бюджету на забезпечення якісної, сучасної 

та доступної загальної середньої освіти «Нова українська школа» за рахунок 
відповідної субвенції з державного бюджету в сумі 8980 грн. пропонується 
спрямувати відділу освіти Почаївської міської ради для підготовки тренерів- 
педагогів, супервізорів, проведення супервізії та підвищення кваліфікації 
педагогічних працівників.

Пропонується вільний залишок коштів загального фонду міського 
бюджету, який утворився станом на 01.01.2019 року в сумі 89650 грн. 
спрямувати:

Почаївській міській раді - 10000 грн. для судових витрат;
відділу освіти Почаївської міської ради - 79650 грн. для проведення 

поточного ремонту шкільних коридорів в сумі 65000 грн. (для придбання 
матеріалів Опорному закладу Почаївська ЗОНІ /-/// cm. - 58000 грн., філіям 
Опорного закладу: Старотаразька ЗОНІ І-ІІ cm. - 6000 грн. та Затишанська 
ЗОШ I cm. - 1000 грн.), для організації та проведення роботи англомовного 
табору в сумі 14650 грн. (харчування учнів - 12400 грн. та придбання 
канцелярських товарів - 2250 грн.)

Начальник фінансового відділу - 
головний бухгалтер

і

0.1. Боцюк


