
УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА 

СЬОМЕ СКЛИКАННЯ 
П’ЯТДЕСЯТ П’ЯТА СЕСІЯ 

Рішення
« » травня 2020 року №

Про внесення змін до 
міського бюджету на 2020 рік

Керуючись пунктом 23 частини першої статті 26 Закону України «Про 
місцеве самоврядування в Україні», статтями 23, 93 та 101 Бюджетного 
Кодексу України та враховуючи рекомендації постійної комісії з питань 
соціально-економічного розвитку, інвестицій та бюджету, Почаївська міська 
рада

ВИРІШИЛА :

1. Затвердити 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 па 2020 рік»), згідно з додатком 2, в тому 
числі:

зміни видатків загального фонду в сумі 1951954 гривні за 
рахунок:

спрямування вільного залишку коштів загального фонду міського 
бюджету станом на 01.01.2020 року - 10000 гривень;

перерозподілу видатків міського бюджету (збільшення) - 1941954 
гривні, з них (па співфінансування інвестиційного проекту, іцо реалізується 
за рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку реконструкції 
філії «Старотаразька загальноосвітня школа І-П ступенів» опорного 
закладу Почаївська загальноосвітня школа І-ПІ ступенів Почаївської міської 
ради по вул. Шкільній, 2 в с. Старий Тараж Кременецького району в сумі 
1641954 гривні)',

зміни видатків спеціального фонду в сумі 1941954 гривні за 
рахунок перерозподілу видатків міського бюджету (зменшення).



3. Затвердити зміни до міжбюджетних трансфертів на 2020 рік 
(додаток 4 до рішення Почаївської міської ради від 18 грудня 2019 року № 
2208 «Про міський бюджет на 2020 рік»), згідно з додатком 3.

4. Затвердити зміни до розподілу коштів бюджету розвитку на 
здійснення заходів із будівництва, реконструкції і реставрації об’єктів 
виробничої, комунікаційної та соціальної інфраструктури 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 4.

5. 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 травня 2020 року №

Зміни до фінансування міського бюджету на 2020 рік

(гри)

19521000000
(код бюджету)

Код Найменування згідно з класифікацією 
фінансування бюджету7 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 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 
.1. -X 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



ЗМІНИ ДО РОЗПОДІЛУ 
видатків міського бюджету на 2020 рік

Додаток № 2
до проекту рішення Почаївської міської ради

від травня 2020 року Na_________

19521000000
(код бюджету)

Код
Програмної 
класифікації 
видатків та 

кредитування 
місцевих 
бюджетів

Код 
Т ипової 

пограмної 
класифікац 
її видатків 

та 
кредитуван 

ня 
місцевих 
бюджетів

Код 
Функціональ 

ної 
класифікації 
видатків та 

кредитуаанн 
я місцевих 
бюджетів

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

бюджетів

Загальний фонд Спеціальний фонд

РАЗОМУсього видатки 
споживання

оплата
праці

комунальні 
послуги та 
енергоносії

видатки 
розвитку Усього

3 них

видатки 
споживання оплата

праці

комунальні 
послуги та 
енергоносії

видатки 
розвитку

бюджет 
розвитку

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

0100000 Почаївська міська рада (головний 
розпорядник) 1951954 310000 0 0 1641954 0 0 0 0 0 0 1951954

0110000 Почаївська міська рада (відповідальний 
виконавець) 1951954 310000 0 0 1641954 0 0 0 0 0 0 1951954

0119750 9750 0180 Субвенція з місцевого бюджету на 
співфінансування інвестиційних проектів 1641954 0 0 0 1641954 0 0 0 0 0 0 1641954

0119770 9770 0180 Інша субвенція з місцевого бюджету 310000 310000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 310000

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

0 0 0 0 0 -1941954 -1941954 0 0 0 -1941954 -1941954

Всього 1951954 310000 0 0 1641954 -1941954 -1941954 0 0 0 -1941954 10000

Ольга Боцюк



Додаток З
до проекту рішення Почаївської міської ради 

від травня 2020 року №_________

Зміни до міжбюджетних трансфертів на 2020 рік
19521000000
(код бюджету)

грн.
Транса іерти з інших місцевих бюджетів Трансферти іншим місцевим бюджетам

дотаціїя з 
місцевого 
бюджету

субвенція з місцевого 
бюджету Субвенції з місцевого бюджету на:

загальний фонд на.
загальний фонд на:

на:
з них:

Субвенція 3 
місцевого 

бюджету на 
співфінансува 

ння 
інвестиційних 
проектів (на 

співфінансува 
ння 

інвестиційнеє 
о проекту, що 
реалізується 

за рахунок 
коштів 

державного 
фонду 

регіонального 
розвитку'Рек 

онструкція 
філії 

Старотаразь 
ка ЗОШ І-ІІ 

cm. 03 
Почаївська 

ЗОШ /-/// cm)

Інші субвенції з місцевого 
бюджету

Код бюджету

Найменування 
бюджету - 

одержувача/надавача 
міжбюджетного 

трансферту

усього

для 
погашення 

заборговано 
сті із 

виплати 
заробітної 

плати з 
нарахування 

ми 
працівникам 
Почаївської 

лікарні

підтримка 
закладів 
охорони 
здоровя 

Почаївської 
ОТГ за 

програмою

усього

видатки 
розвитку

видатки 
споживання

видатки 
споживання

0119750 0119770 0119770
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

19100000000
Обласний бюджет 
Тернопільської 
області

1641954 0 0 1641954

19309200000
Районний бюджет 
Кременецького 
району

0 300000 10000 310000

X УСЬОГО 0 0 0 0 1641954 300000 10000 1951954

Ольга Боцюк



1

Додач ок 4
до проекту рішення ГІочаївеької міської ра ї,и

від травня 2020 року №______

Зміни до розподілу коштів бюджету розвил ку на здійснення заходів із будівництва, реконструкції і реставрації обєктів виробничої, комунікаційної та соціальної 
інфраструктури за об’єктами у 2020 році

19521000000
(код бюджету)

Код 1 Ірограмної 
класифікації 
видатків та 

кредитування 
місцевого 
бюджету

Код Типової 
програмної 

класифікації 
видатків та 

кредитування 
МІСІ ю но го б юд ж ер іу

Код
Функціональної 

класифікації 
видатків та 

кредитування 
бюджету

Найменування головного розпорядника коштів міського 
бюджсту/яиіповілального виконавця, найменування 
бюджетної програми згідно з Типовою програмною 
класифікацією видатків та кредитування місцевого 

бюджету

І Іазва об'єкта будівна цтва/в ид 
будівельних робіт, у тому числі 

проектні роботи

Загальна 
тривалість 

будівництва 
(рік початку і 
завершення)

Загальна 
вартість 

будівництва, 
гривень

Рівень 
виконання 

робіт на 
початок 

бюджетного 
періоду, %

Обсяг видатків 
бюджету 
розвитку, 
гривень

Рівень
готовності 

об'єкта на кінець 
бюджетного 
періоду, %

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

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

-1 941 954

06(0000
Відділ освіти, молоді та спорту ГІочаївеької 
міської ради (відповідальний
виконавець)

-1 941 954

0617361 7321 0490
Сііівфіиансуваїпія інвестиційних проектів, що 
реалізуються за рахунок коштів державного 
фонду регіональною розвитку

Реконструкція філії "Старотаразька 
загальноосвітня школа 1-11 
ступенів" опорного закладу 
Почаївська заі аіьлоосвітля школа 1- 
П1 ступенів Почаївської міської 
ради за адресою вул. Шкільна 2, с. 
Старий Тараж, Кременецький 
район, Тернопільська область

-9 709 769 -1 941 954

X X X УСЬОГО X X X -1 941 954 X

Ольга Бо цю к



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

міського бюджету на 2020 рік»

Розпорядженням Кабінету Міністрів України від 26 лютого 2020 р. 
№ 211-р «Про інвестиційні програми і проекти регіонального розвитку, що 
можуть реалізуватися у 2020 році за рахунок коштів державного фонду 
регіонального розвитку» в перелік інвестиційних програм і проектів 
регіонального розвитку, що можуть реалізуватися у 2020 році за рахунок 
коштів державного фонду регіонального розвитку включено реконструкцію 
філії «Старотаразька загальноосвітня школа І-ІІ ступенів» 03 Почаївська 
ЗОНІ І-ІІІ ступенів Почаївської міської ради по вул. Шкільній, 2 в селі 
Старий Тараж Кременецького району (7767819 гривень).

Розпорядженням голови обласної державної адміністрації від 19 
березня 2020 р. № 188/01.02-01 «Про визначення замовників будівництва 
об’єктів Тернопільської області, видатки на які у 2020 році будуть 
проводитися за рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку» 
замовником реконструкції філії «Старотаразька загальноосвітня школа І-ІІ 
ступенів» 03 Почаївська ЗОНІ І-ІІІ ступенів Почаївської міської ради по вул. 
Шкільній, 2 в селі Старий Тараж Кременецького району визнано Управління 
капітального будівництва обласної державної адміністрації.

Взявши до уваги протокол відео наради при голові обласної 
державної адміністрації від 08 травня 2020 року «Про стан захворюваності на 
COV1D-19 в районах області та виплати заробітної плати медичним 
працівникам» та розглянувши лист від Почаївської лікарні про додаткову 
потребу коштів.

Пропонується спрямувати вільний залишок коштів загального фонду 
міського бюджету станом на 01.01.2020 року в сумі 10000 гривень, як 
міжбюджстний трансферт Кременецькому району па виконання програми по 
підтримці закладів охорони здоров’я Почаївської отг (придбання пробірок).

Пропонується здійснити перерозподіл бюджетних коштів:

Зменшити видатки, передбачені відділу освіти, молоді та спорту 
Почаївської міської ради для 03 Почаївська ЗОШ І-ІІІ ст. на спів 
фінансування інвестиційного проекту, що реалізується за рахунок коштів 
державного фонду регіонального розвитку «Реконструкція філії
Старотаразька ЗОШ І-ІІ ст. опорного закладу Почаївська загальноосвітня 



школа I-III ст.» (передача коштів із загального фонду бюджету до бюджету 
розвитку (спеціального фонду) в сумі 1941954 гривні, з них за рахунок 
вільного залишку коштів загального фонду міського бюджету, який 
утворився станом па 01.01.2020 року в сумі 355543 гривні та залишку коштів 
освітньої субвенції станом на 01.01.2020 року в сумі 1586411 гривень.

Збільшити видатки на зазначену суму Почаївській міській раді:
- для надання субвенції з місцевого бюджету обласному бюджету на 

спів фінансування інвестиційного проекту, що реалізується за рахунок 
коштів державного фонду регіонального розвитку в сумі 1641954 гривні, в т 
ому числі за рахунок залишку коштів освітньої субвенції станом на 
01.01.2020 року в сумі 1586411 гривень та за рахунок вільного залишку 
коштів загального фонду міського бюджету, який утворився станом на 
01.01.2020 року в сумі 55543 гривні;

- для надання іншої субвенції з місцевого бюджету районному бюджету 
на погашення заборгованості із виплати заробітної плати працівникам 
Почаївської лікарні в сумі 300000 гривень, за рахунок вільного залишку 
коштів загального фонду міського бюджету, який утворився станом на 
01.01.2020 року.

Начальник фінансового відділу - 
головний бухгалтер О.1. Боцюк


