
УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА 

СЬОМЕ СКЛИКАННЯ 
СОРОК СЬОМА СЕСІЯ

Рішення

«» вересня 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», статтею 14 Бюджетного Кодексу 
України, Почаївська міська рада

ВИРІШИЛА :

1. 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 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 96325 гривень за рахунок 
спрямування вільного залишку коштів загального фонду міського бюджету 
станом на 01 січня 2019 року.

зміни видатків спеціального фонду в сумі 16675 гривень за 
рахунок спрямування вільного залишку коштів загального фонду міського 
бюджету станом на Оісічня 2019 року, переданого із загального фонду 
бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду).

3. 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 3.

4. Внести 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 4.



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

Ольга Боцюк



Додаток 1
до проекту рішення Почаївської міської ради 

від вересня 2019 року №

Зміни до фінансування міського бюджету па 2019 рік

Код
Найменування згідно з класифікацією фінансування 

бюджет}'-
Усього

Загальний 
фонд

Спеціальний фонд

Разом
у тому числі 

бюджет 
розвитку'

1 2 3 4 5 6
200000 Внутрішнє фінансування -16 675 16 675 16 675
208400 Котити, що передаються із загального 

фонду бюджету до бюджету розвитку 
(спеціального фонду) -16 675 16 675 16 675
Всього за типом кредитора -16 675 16 675 16 675

600000 Фінансування за активними операціями
-16 675 16 675 16 675

602400 Кошти, що передаються із загального 
фонду бюджету до бюджету розвитку 
(спеціального фонду) -16 675 16 675 16 675
Всього за типом боргового 
зобов’язання -16 675 16 675 16 675

Ольга Боцюк



Додаток № 2
до проекту рішення Почаївської міської ради 

від вересня 2019 року №

ЗМІНИ ДО РОЗПОДІЛУ 
видатків міського бюджету на 2019 рік

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 1 
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 11 12 13 14 15 16

0100000
Почаївська міська рада (головний 
розпорядник) 46325 46325 0 0 0 16675 0 0 0 16675 16675 63000

0110000
Почаївська міська рада (відповідальний 
виконавець) 46325 46325 0 0 0 16675 0 0 0 16675 16675 63000

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

24325 24325 0 0 0 0 0 0 0 0 0 24325

0116030 6030 0620 Організація благоустрою населених 
пунктів 0 0 0 0 0 16675 0 0 0 16675 16675 16675

0119800 9800 0180

Субвенція з місцевого бюджету 
державному бюджету на виконання 
програм соціально-економічного 
розвитку регіонів

22000 22000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 22000

0600000
Відділ освіти, молоді та спорту 
Почаївської міської ради (головний 
розпорядник)

50000 0 50000 0 0 0 0 0 0 0 0 50000

0610000
Відділ освіти, молоді та спорту
Почаївської міської ради (відповідальний 
виконавець)

50000 0 50000 0 0 0 0 0 0 0 0 50000

0611010 1010 0921 Надання дошкільної освіти 50000 0 50000 0 0 0 0 0 0 0 0 50000

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

Всього 96325 46325 50000 0 0 16675 0 0 0 16675 16675 113000

Ольга Боцюк
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Додаток З 
до проект;- рішення Почаївської міської ради 

від вересня 2019 року №

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

Код Програмної 
класифікації 

видатків та 
кредитування 

місцевих 
бюджетів

Код Тилової 
програмної 

класифікації видатків 

та кредитування 
місцевих бюджетів

Код 

Функціональної 
класифікації 
видатків іа 

кредитування 
бюджет}1

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- 
кот і ор ис ної документаїj і ї

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)

16 675

0110000
Почаївська міська рада 
(відповідальний виконавець)

16 675

0116030 6030 0620 Організація благоустрою населених пунктів Капітальний ремонт парку їм. Т.Г.
Шевченка

2018-2019
роки 1 499 117 16 675 100

0600000
Відділ освіти Почаївської міської ради 
(головний розпорядник)

0610000
Відділ освіти Почаївської міської ради 
(відповідальний виконавець)

УСЬОГО 16 675

Ольга Боцюк



Додаток 4

до проекту рішення 1 Іочаївської міської ради 

від вересня 2019 року№

Зміни до розподілу витрат міської о бюджету на реалізацію місцевих/регіональних програм у 2019 році
(гри)

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 ироі-рами згідно з 
Типовою програмного класифікацією видатків 

та кредитування місцевих бюджетів

Н ай ме ну ван ня м іс це в ої/ре г і он ал ьн п ї 
програми

Дата і номер документа, яким 
затверджено місцеву 
регіональну програму

Усього
Загальний

фонд

Спеціальний фонд

усього
у тому числі 

бюджет 
розвитку

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

0100000 Почаївська міська рада (головний
розпорядник)

22 000 22 000 0 0

0110000
ІІочаївська міська рада 
(відповідальний виконавець)

22 000 22 000 0 0

0119800 9800 0180

Субвенція з місцевого бюджету 
державному бюджету на виконання 
програми соціально-економічного 
розвитку регіонів

Програма підтримки державної 
політики у сфері казначейського 
обслуговування бюджетних 
коштів Управління Державної 
казначейської служби України у 
Кременецькому районі 
Тернопільської області на 2015- 
2019 роки

Рішення Почаївської 
міської ради від 

27.11.2015 № 2491
22 000 22 000 0 0

0 0 0 0

УСЬОГО 22 000 22 000 0 0

Ольга Боцкж



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

міського бюджету на 2019 рік»

Пропонується вільний залишок коштів загального фонду 
міського бюджету, який утворився станом на 01.01,2019 року 113000 грн. 
спрямувати:

- Почаївській міській раді:
* для сплати штрафу Почаївською міською радою за невиконання 

рішень суду - 14325 гривень та для оплати послуг адвоката - 10000 гривень;
* для здійснення технічного нагляду по капітальному ремонту площі 

парку Т.Г. Шевченка в м. Почаїв - 16675 гривень (передача коштів із 
загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду);

* на виконання Програми підтримки державної політики у сфері 
казначейського обслуговування бюджетних коштів Управління Державної 
казначейської служби України у Кременецькому районі Тернопільської 
області на 2015-2019 роки - 22000 гривень (кошти передаються до 
державного бюджету).

• Відділу освіти, молоді та спорту Почаївської міської ради:
* на оплату праці з нарахуваннями асистента вихователя та доплати 

вихователям інклюзивних груп ДНЗ м. Почаїв - 50000 гривень.

Начальник фінансового відділу- 
головний бухгалтер
17.09.2019р.

О.І. Боцюк



Україна
ТЕРНОПІЛЬСЬКА ОБЛАСТЬ

КРЕМЕІІЕЦЬКИЙ РАЙОН
ПОЧАІВСЬКА МІСЬКА РАДА

47025 м. Гіочаїв, 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, від 26.07.2019 року № 
1977, від 30.08.2019 року № 2059 «Про внесення змін до міського бюджету на 
2019 рік» в сумі 1816900 гривень, вільний залишок коштів загального фонду 
міського бюджету становить 343000,66 гривень.

Начальник фінансового відділу - 
головний бухгалтер

(1ІІДІІИС) //

О.І. Боцюк
(ініціали, прізвище)


