
УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА 

СЬОМЕ СКЛИКАННЯ 
СОРОК П’ЯТА СЕСІЯ

Рішення
«» липня 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, 78, 97 та 101 Бюджетного 
Кодексу України, постанов Кабінету Міністрів України від 16 березня 2016 
року № 200 «Деякі питання надання субвенції з державного бюджету 
місцевим бюджетам на формування інфраструктури об’єднаних 
територіальних громад», від 27 лютого 2019 року № 130 «Деякі питання 
надання субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на 
забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної освіти «Нова 
українська школа» у 2019 році», від 03 квітня 2019 року № 319 «Деякі 
питання надання субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на 
реалізацію заходів, спрямованих на підвищення якості освіти», 
розпорядження Кабінету Міністрів України від 24 квітня 2019 року № 280-р 
«Про затвердження розподілу обсягу субвенції з державного бюджету 
місцевим бюджетам на формування інфраструктури об’єднаних 
територіальних громад у 2019+ році» , 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. Внести 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 59215 гривень за 
рахунок спрямування вільного залишку коштів загального фонду міського 
бюджету станом на 01 січня 2019 року.

Зміни видатків спеціального фонду в сумі 1548953 гривні за 
рахунок спрямування:

перевиконання дохідної частини спеціального фонду міського 
бюджету станом на 01 липня 2019 року - 87760 гривень;

субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на формування 
інфраструктури об’єднаних територіальних громад, переданої із загального 
фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду) - 705000 
гривень;

субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на реалізацію 
заходів, спрямованих на підвищення якості освіти, переданої із загального 
фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду) - 230400 
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 - 2207 гривень;

залишку коштів надходжень від пайової участі у розвиток 
інфраструктури населених пунктів - 12037 гривень.

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

5. Внести 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. 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 липня 2019 року №

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

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 935400 935400 0 0

41030000 Субвенція з державного бюджету місцевим 
бюджетам 705000 705000 0 0

41033200
Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на 
формування інфраструктури об'єднаних територіальних 
громад 705000 705000 0 0

41050000 Субвенції з місцевих бюджетів іншим місцевим 
бюджетам 230400 230400 0 0

41054300

Субвенція з місцевого на реалізацію заходів, 
спрямованих на підвищення якості освіти за рахунок 
відповідної субвенції з державного бюджету 230400 230400 0 0

ВСЬОГО ДОХОДІВ 935400,00 935400,00 0,00 0,00

Боцюк О.І.



Додаток 2
до проекту рішення Почаївської міської ради

від липня 2019 року №

(грн)

Зміни до фінансування міського бюджету на 2019 рік

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 -1 216 549 1 216 549 1 216 549
208400 Кошти, що передаються із загального 

фонду бюджету до бюджету розвитку 
(спеціального фонду) -1 216 549 1 216 549 1 216 549
Всього за типом кредитора -1 216 549 1 216 549 1 216 549

600000 Фінансування за активними операціями
-1 216 549 1 216 549 1 216 549

602400 Кошти, що передаються із загального 
фонду бюджету до бюджету розвитку 
(спеціального фонду) -1 216 549 1 216 549 1 216 549
Всього за типом боргового 
зобов’язання -1 216 549 1 216 549 1 216 549

Боцюк О.І.



Додаток № З
до проекту рішення Почаївської міської ради 

від липня 2019 року №

ЗМІНИ ДО РОЗПОДІЛУ 
видатків міського бюджету на 2019 рік

(ГРН),

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

РАЗОМВсього 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 11 12 13 14 15 16

0100000 Почаївська міська рада (головний 
розпорядник) 59215 59215 0 0 0 1318553 0 0 0 1318553 1318553 1377768

0110000 Почаївська міська рада (відповідальний 
виконавець) 59215 59215 0 0 0 1318553 0 0 0 1318553 1318553 1377768

0117362 7362 0490
Виконання інвестиційних проектів в 
рамках формування інфраструктури 
обєднаних територіальних громад

0 0 0 0 0 1318553 0 0 0 1318553 1318553 1318553

0119770 9770 0180 Інші субвенції з місцевого бюджету 59215 59215 0 0 0 0 0 0 0 0 0 59215

0600000 Відділ освіти Почаївської міської ради 
(головний розпорядник 0 0 0 0 0 230400 0 0 0 230400 230400 230400

0610000 Відділ освіти Почаївської міської ради 
(відповідальний виконавець) 0 0 0 0 0 230400 0 0 0 230400 230400 230400

0611020 1020 0921

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

0 0 0 0 0 230400 0 0 0 230400 230400 230400

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

Всього 59215 59215 0 0 0 1548953 0 0 0 1548953 1548953 1608168

Боцюк О.І.



Додаток № 4
до проекту рішення Почаївської міської ради

від липня 2019 року №

Зміни до міжбюджетних трансфертів на 2019 рік
грн.

Код

Найменування 
бюджету 

одержувача/надавача 
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 на 
реалізацію 

заходів, 
спрямовани 

х на 
підвищення 

якості 
освіти за 
рахунок 

відповідної 
субвенції 3 

державного 
бюджету

Співфінансу 
вання 10% 

на закупівлю 
дидатктични 
х матеріалів

Співфінансу 
вання 10% 

на закупівлю 
сучасних 
меблів

Співфінансу 
вання 10% 

на закупівлю 
компютерног 

0 
обладнання

Співфінансу 
вання 10% 

на закупівлю 
персональн 

их 
компютерів

1 2 3 4 5 6 7 8 15 16 17 18

19100000000 Тернопільський 
обласний бюджет 0 230400 0 230400 9313 25052 3835 21015 59215

0 0 0

Всього 0 230400 0 230400 9313 25052 3835 21015 0 0 59215

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

від липня 2019 року №

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

Два)

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, %

1 2 3 4 5 6 7 8 9

0100000 Почаївська міська рада 
(головний розпорядник) 1 318 553

0110000 Почаївська міська рада 
(відповідальний виконавець) 1 318 553

0117362 7362 0490
Виконання інвестиційних проектів в рамках 
формування інфраструктури обєднаних 
територіальних громад

Капітальний ремонт вул. Колгоспна 
від вул. Шкільна до церкви 
Пресвятої Богородиці в с. Ст. Тараж

2019 рік 1 550 581 1 318 553 85

0600000 Відділ освіти Почаївської міської ради 
(головний розпорядник) 230 400

0610000 Відділ освіти Почаївської міської ради 
(відповідальний виконавець) 230 400

0611020 1020 0921

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

Придбання послуг з доступу до 
Інтернету закладів освіти 2019 рік 230 400 230 400 100

УСЬОГО 1 548 953

Боцюк О.І.



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

міського бюджету на 2019 рік»

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 16.03.2016 
р. № 200 «Деякі питання надання субвенції з державного бюджету місцевим 
бюджетам на формування інфраструктури об'єднаних територіальних 
громад» (із змінами) та розпорядження Кабінету Міністрів України від 24 
квітня 2019 року № 280-р «Про затвердження розподілу обсягу субвенції з 
державного бюджету місцевим бюджетам на фінансування інфраструктури 
об'єднаних територіальних громад у 2019 році» Почаївській об'єднаній 
територіальній громаді передбачено 705 тис. гривень, які згідно витягу з 
протоколу № 5 засідання Комісії, спеціально утвореною при Мінрегіоні з 
розгляду переліків проектів із проектними заявками на проекти, погоджено 
проект «Капітальний ремонт вул. Колгоспна від вул. Шкільна до церкви 
Пресвятої Богородиці в с. Старий Тараж Кременецького району 
Тернопільської області (коригування)».

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 03 квітня 
2019 року № 319 «Деякі питання надання субвенції з державного бюджету 
місцевим бюджетам на реалізацію заходів, спрямованих на підвищення 
якості освіти» Почаївській територіальній громаді передбачено 230400 
гривень «Субвенції з місцевого бюджету на реалізацію заходів, 
спрямованих на підвищення якості освіти за рахунок відповідної субвенції з 
державного бюджету» які спрямовуються на придбання послуг з доступу до 
Інтернету закладів освіти.

Відповідно до рішень Тернопільської обласної ради від 16 квітня 
2019 року № 1356 та від 04 червня 2019 року № 1396 «Про внесення змін до 
обласного бюджету на 2019 рік» та листа управління освіти і науки 
Тернопільської ОДА від 25 червня 2019 року № 1955-99 «Про спів 
фінансування», Почаївська ОТГ зобов'язана забезпечити спів фінансування в 
розмірі 10 відсотків обласному бюджету видатків на закупівлю дидактичних 
матеріалів, сучасних меблів, комп'ютерного обладнання для забезпечення 
якісної, сучасної та доступної сучасної загальної освіти «Нова українська 
школа» 38200 гривень та на придбання персональних комп'ютерів для 
закладів освіти на реалізацію заходів спрямованих на підвищення якості 
освіти 21015 гривень.



Пропонується вільний залишок коштів загального фонду 
міського бюджету, який утворився станом на 01.01.2019 року 570764 грн. 
спрямувати:

- Почаївській міській раді:
* для співфінансування проекту «Капітальний ремонт вул. Колгоспна 

від вул. Шкільна до церкви Пресвятої Богородиці в с. Старий Тараж 
Кременецького району Тернопільської області (коригування)» - 511549 
гривень Почаївському ККП (передача коштів із загального фонду бюджету 
до бюджету розвитку (спеціального фонду);

* для міжбюджетних трансфертів (передача коштів з Почаївського 
міського бюджету до Тернопільського обласного бюджету - 59215 гривень 
но спів фінансування в розмірі 10 відсотків обласному бюджету видатків: 
на закупівлю дидактичних матеріалів, сучасних меблів, комп'ютерного 
обладнання для забезпечення якісної, сучасної та доступної сучасної 
загальної освіти «Нова українська школа» - 38200 гривень та на придбання 
персональних комп'ютерів для закладів освіти на реалізацію заходів 
спрямованих на підвищення якості освіти - 21015 гривень).

Пропонується залишок коштів спеціального фонду від відчуження 
майна, що перебуває в комунальній власності - 2207 гривень, та коштів 
пайової участі у розвиток інфраструктури населених пунктів - 12037 гривень, 
який утворився станом на 01.01.2019 року спрямувати:

Почаївській міській раді для співфінансування проекту 
«Капітальний ремонт вул. Колгоспна від вул. Шкільна до церкви Пресвятої 
Богородиці в с. Старий Тараж Кременецького району Тернопільської області 
(коригування)» -14244 гривні;

Пропонується перевиконання дохідної частини спеціального 
фонду міського бюджету станом на 01 липня 2019 року в сумі - 87760 
гривень (надходження коштів пайової участі у розвитку інфраструктури 
населеного пункту - 13091 гривня та кошти від відчуження майна, що 
перебуває в комунальній власності - 74669 гривень) спрямувати:

Почаївській міській раді для співфінансування проекту 
«Капітальний ремонт вул. Колгоспна від вул. Шкільна до церкви Пресвятої 
Богородиці в с. Старий Тараж Кременецького району Тернопільської області 
(коригування)»

Начальник фінансового відділу - 
головний бухгалтер 0.1. Боцюк



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 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 рішеннями сесій міської ради від 12.04.2019 року № 1787, від 
28.05.2019 року № 1842 та від 25.06.2019 року № 1926 «Про внесення змін до 
міського бюджету на 2019 рік» в сумі 1189136 гривень, вільний залишок 
коштів загального фонду міського бюджету становить 970764,66 гривень.

Начальник фінансового відділу - 
головний бухгалтер

(підпису
О.І. Боцюк

(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 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 рішень сесій міської ради від 
01.03.2019 № 1746, від 12.04.2019 № 1787 та від 25.06.2019 № 1926 «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 247026,01 гривень, в тому числі:

Кошти передані із загального фонду до бюджету розвитку - 0,09 
грн., в тому числі кошти освітньої субвенції - 0,00 грн.;

Кошти від відчуження майна, що перебуває в комунальній 
власності - 2207,43 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)

О.І. Боцюк
(ініціали, прізвище)


