
УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА 

СЬОМЕ СКЛИКАННЯ 
П’ЯТДЕСЯТ ТРЕТЯ СЕСІЯ 

Рішення
« » лютого 2020 року Проект

Про внесення змін до 
міського бюджету на 2020 рік

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

ВИРІШИЛА :

1. Внести зміни до фінансування міського бюджету на 2020 рік 
(додаток 2 до рішення Почаївської міської ради від 18 грудня 2019 року № 
2208 «Про міський бюджет на 2020 рік») згідно з додатком 1.

2. Затвердити зміни до розподілу видатків міського бюджету на 
2020 рік (додаток 3 до рішення Почаївської міської ради від 18 грудня 2019 
року № 2208 «Про міський бюджет на 2020 рік») згідно з додатком 2, в тому 
числі:

зміни видатків спеціального фонду в сумі 1941954 гривні за 
рахунок спрямування залишку коштів загального фонду, що утворився на 
початок бюджетного періоду, переданого із загального фонду бюджету до 
бюджету розвитку (спеціального фонду), в тому числі за рахунок залишку 
освітньої субвенції в сумі 1586411 гривень.

3. Внести зміни до розподілу коштів бюджету розвитку за 
об’єктами у 2020 році (додаток 5 до рішення Почаївської міської ради від 18 
грудня 2019 року № 2208 «Про міський бюджет на 2020 рік») згідно з 
додатком 3.

4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну
комісію 3 
бюджету.

питань соціально-економічного розвитку, інвестицій та

жУ-
Ольга Боцюк <
Галина Бондар



Додаток 1
до проекту рішення Почаївської міської ради 

від лютого 2020 року №

(гра)

Зміни до фінансування міського бюджету на 2020 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 -1 941 954 1 941 954 1 941 954
208400 Кошти, що передаються із загального 

фонду бюджету до бюджету розвитку 
(спеціального фонду) -1 941 954 1 941 954 1 941 954
Всього за типом кредитора -1 941 954 1 941 954 1 941 954

600000 Фінансування за активними операціями
-1 941 954 1 941 954 1 941 954

602400 Кошти, що передаються із загального 
фонду бюджету до бюджету розвитку 
(спеціального фонду7) -1 941 954 1 941 954 1 941 954
Всього за типом боргового 
зобов’язання -1 941 954 1 941 954 1 941 954

Ольга Боцюк



Додаток № 2 
до проекту рішення Почаївської міської ради 

від лютого 2020 року Ns
ЗМІНИ ДО РОЗПОДІЛУ

видатків міського бюджету на 2020 рік

Код
Програмної 
класифікації 
видатків та 

кредитування 
місцевих 
бюджетів

Код 
Типової 

пограмної 
класифікац 
її видатків 

та 
кредитуван 

ня 
місцевих 
бюджетів

Код 
Функціональ 

ної 
класифікації 
видатків та 

кредитуванн 
я місцевих 
бюджетів

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

бюджетів

Загальний фонд Спеціальний фонд

РАЗОМУсього вища™ 
споживання оплата праці

комунальні 
послуги та 
енергоносії

видатки 
розвитку Усього

3 них

видатки 
споживання оплата 

праці

комунальні 
послуги та 
енергоносії

видатки 
розвиткубюджет 

розвитку

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

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

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

0600000 Відділ освіти, молоді та спорту Почаївської 
міської ради (головний розпорядник) 0 0 0 0 0 1941954 1941954 0 0 0 1941954 1941954

0610000 Відділ освіти, молоді та спорту Почаївської 
міської ради (відповідальний виконавець) 0 0 0 0 0 1941954 1941954 0 0 0 1941954 1941954

0617361 7361 0490
Слівфінансування інвестиційних проектів, що 
реалізуються за рахунок коштів державного 
фонду регіонального розвитку

0 0 0 0 0 1941954 1941954 0 0 0 1941954 1941954

Всього 0 0 0 0 0 1941954 1941954 0 0 0 1941954 1941954

Ольга Боцюк
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Додаток З
до проекту рішення Почаївської міської ради 

від лютого 2020 року №

Зміни до розподілу коштів бюджету розвитку за об’єктами у 2020 році

(грн)

Код
Програмної 
класифікації 
видатків та 

кредитування 
місцевих 
бюджетів

Код Типової 
прої рамної 

класифікації 
видатків та 

кредитування 
місцевих 
бюджетів

Код 
Функціональної 

класифікації 
видатків та

кредитування 
бюджегу

Найменування головного розпорядника коштів обласного 
бюджету,'відповідального виконавця, найменування 
бюджетної програми згідно з Типовою прімрамною 

класифікацією видатків та кредитування місцевих бюджеті в

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)

0110000 Ііочаївська міська рада (відповідальний виконавець)

0600000 Відділ освіти, молоді та спорту (головний розпорядник) 1 941 954

0610000 Відділ освіти, молоді та спорту (відповідальний 
виконавець) 1 941 954

0617361 7361 0490
Співфінансування інвестиційних проектів, що 
реалізуються за рахунок коштів державного фонду 
регіонального розвитку

Реконструкція філії "Старотаразька 
загальноосвітня школа 1-11 ступенів 
опорного закладу Почаївська 
загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів 
Почаївської міської ради за адресою: 
вул. Шкільна. 2 с. Старий Тараж 
Кременецького району', 
Тернопільської області"

2020 9 709 769,00 1 941 954 100,00

УСЬОГО 1 941 954

Ольга Боцюк W-



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

міського бюджету на 2020 рік»

Пропонується вільний залишок коштів загального фонду 
міського бюджету, який утворився станом на 01.01.2020 року в сумі 355543 
гривні та залишок коштів освітньої субвенції станом на 01.01.2020 року в 
сумі 1586411 гривень спрямувати:

Відділу освіти, молоді та спорту Почаївської міської ради в сумі 
1941954 гривні:

• Для 03 Почаївська ЗОНІ І-11І ст. на спів фінансування інвестиційного 
проекту, що реалізується за рахунок коштів державного фонду регіонального 
розвитку «Реконструкція філії Старотаразька ЗОНІ І-ll ст. опорного закладу 
Почаївська загальноосвітня школа І-Ill ст.» (передача коштів із загального 
фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду).

Начальник фінансового відділу - 
головний бухгалтер О.І. Боцюк



Україна
ТЕРНОПІЛЬСЬКА ОБЛАСТЬ 

КРЕМЕНЕЦЬКИЙ РАЙОН
ПОЧАІВСЬКА МІСЬКА РАДА

47025 м. 1 Іочаїв, дул. 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 освітньої субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам 

загального фонду міського бюджету на 01 січня 2020 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 2020 року.

Станом на 01 січня 2020 року залишок коштів освітньої субвенції 
загального фонду міського бюджету на котловому рахунку склав 1586411,92 
гривень.

Начальник фінансового відділу - 
головний бухгалтер О.І. Боцюк

(ініціали, прізвище)



Україна
ТЕРНОПІЛЬСЬКА ОБЛАСТЬ 

КРЕМЕНЕЦЬКИЙ РАЙОН
ПОЧАІВСЬКА МІСЬКА РАДА

47025 м. ГІочаїв, вул. Возз’єднання. 16 гел. 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 2020 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 2020 року.

Станом на 01 січня 2020 року залишок коштів загального фонду 
міського бюджету на котловому рахунку склав 1751004,23 гривень. З 
урахуванням оборотного залишку бюджетних коштів міського бюджету, розмір 
якого, згідно з рішенням сесії міської ради від 18.12.2019 року № 2208 «Про 
міський бюджет на 2020 рік», склав 60100 гривень, вільний залишок коштів 
загального фонду міського бюджету становить 1690904,23 гривень. З 
урахуванням спрямування вільного залишку коштів загального фонду міського 
бюджету, згідно з рішенням сесії міської ради від 31.01.2020 року № 2253 «Про 
внесення змін до міського бюджету на 2019 рік» в сумі 1040214 гривень, 
вільний залишок коштів загального фонду міського бюджету становить 
650690,66 гривень.

Начальник фінансового відділу - 
головний бухгалтер С).І. Боцюк

(ініціали, прізвище)


