
УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ВОСЬМЕ СКЛИКАННЯ 
ТРИНАДЦЯТА СЕСІЯ 

РІШЕННЯ

«03» грудня 2021 року ПРОЄКТ

Про внесення змін до бюджету Почаївської 
міської територіальної громади на 2021 рік

Керуючись пунктом 23 частини першої статті 26 Закону України «Про 
місцеве самоврядування в Україні», Бюджетним кодексом України, 
враховуючи рекомендації постійної комісії з питань фінансів, бюджету, 
планування соціально-економічного розвитку, інвестицій та міжнародного 
співробітництва, Почаївська міська рада

ВИРІШИЛА :
1. Затвердити зміни до доходів міського бюджету на 2021 рік 

(додаток 1 до рішення Почаївської міської ради від 24 грудня 2020 року № 97 
«Про бюджет Почаївської міської територіальної громади на 2021 рік») 
згідно з додатком 1.

2. Затвердити зміни до розподілу видатків міського бюджету на 
2021 рік (додаток 3 до рішення Почаївської міської ради від 24 грудня 2020 
року № 97 «Про бюджет Почаївської міської територіальної громади на 2021 
рік») згідно з додатком 2, в тому числі:

зміни видатків загального фонду бюджету в сумі 516 591 
гривня 62 копійки за рахунок:

перевиконання дохідної частини бюджету міської територіальної 
громади 590 000 гривень;

субвенції місцевого бюджету на здійснення підтримки окремих 
закладів та заходів у системі охорони здоров’я за рахунок відповідної 
субвенції з державного бюджету 73 408,38 гривень (зменшення).

зміни видатків спеціального фонду бюджету в сумі 124 800 
гривень за рахунок перевиконання дохідної частини бюджету розвитку 
(спеціального фонду) міської територіальної громади.

3. Затвердити зміни до міжбюджетних трансфертів на. 2021 рік 
(додаток 5 до рішення Почаївської міської ради від 24 грудня 2020 року № 97 
«Про бюджет Почаївської міської територіальної громади на 2021 рік») 
згідно з додатком 3.



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

Боцюк О.І.
Бондар Г.В. (J



Україна
ФІНАНСОВИЙ ФІДДІЛ 

ПОЧАЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
вул. Возз’єднання, 16, м. Почаїв, Тернопільська обл., 47025, тел/факс: (03546) 6-12-99, 

e-mail: fnv_pochaiv@ukr.net, сайт: http://www.pochaiv-rada.gov.ua, 
ЄДРПОУ 44033852

02.12.2021р. № _____________
На № ____________________________

Висновок фінансового відділу Почаївської міської ради про перевиконання 
дохідної частини загального фонду бюджету Почаївської міської 

територіальної громади на 01.12. 2021 року.

Висновок фінансового відділу підготовлено відповідно до частини 7 
статті 78 Бюджетного кодексу України на підставі звіту про виконання міського 
бюджету за десять місяців 2021 року.

Станом на 01 грудня 2021 року дохідна частина загального фонду 
міського бюджету виконана на 107,7 %, до бюджету міської територіальної 
громади поступило 40 550,9 тис. грн. із затверджених розписом доходів - 
37 652,7 тис. грн., перевиконання складає - 2 898,2 тис. грн., що являється 
підставою для внесення змін та доповнень до дохідної та видаткової частини 
міського бюджету.

Перевиконання складає:
- Податкові надходження - 2 714,2 тис. грн. або 7,4 %;
- Неподаткові надходження - 184,0 тис. грн. або 22,2 %

Станом на 01 грудня 2021 року дохідна частина бюджету розвитку 
(спеціального фонду) міського бюджету виконана на 176,8 %, до бюджету міської 
територіальної громади поступило 630,7 тис. грн. із затверджених розписом 
доходів - 463,4 тис. грн., перевиконання складає -167,4 тис. грн., що являється 
підставою для внесення змін та доповнень до дохідної та видаткової частини 
міського бюджету.

Розглянувши клопотання головних розпорядників бюджетних коштів 
щодо надання додаткових бюджетних асигнувань, враховуючи наявність 
нагальних потреб, фінансовий відділ на підставі проведеного аналізу очікуваного 
виконання планових показників бюджету міської територіальної громади до кінця 
поточного року пропонує внести зміни до показників дохідної частини загального 
фонду бюджету на 2021 рік у сумі не більше 600,0 тис. грн., шляхом збільшення 
планових показників по податку на доходи фізичних осіб, що сплачується 
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податковими агентами із доходів платника податку інших ніж заробітна плата та 
по бюджету розвитку (спеціальному фонду) міського бюджету в сумі не більше 
160,0 тис. грн., шляхом збільшення планових показників по коштах від продажу 
земельних ділянок несільськогосподарського призначення.

Начальник фінансового відділу О.І. Боцюк



Додаток 1 
до рішення Почаївської міської ради 

від 03 грудня 2021 року №

Зміни до доходів бюджету міської територіальної громади на 2021 рік

(грн.)

19521000000
(код бюджету)

Код Найменування згідно з класифікацією доходів 
бюджету Усього Загальний 

фонд

Спеціальний фонд

Усього
в тому числі 

бюджет 
розвитку

1 2 3 4 5 6
10000000 Податкові надходження 590000 590000 0 0

11000000
Податок на доходи, податок на 
прибуток, податки на збільшення 
ринкової вартості 590000 590000 0 0

11010400

Податок на доходи фізичних осіб, що 
сплачується податковими агентами, із 
доходів платника податку інших ніж 
заробітна плата 590000 590000 0 0

30000000 Доходи від операцій з капіталом 124800 0 124800 124800

33000000 Кошти від продажу землі і 
нематеріальних активів 124800 0 124800 124800

33010100

Кошти від продажу земельних ділянок 
несільськогосподарського призначення, 
що перебувають у державній або 
комунальній власності, та земельних 
ділянок, які знаходяться на території 
Автономної Республіки Крим 124800 0 124800 124800

40000000 Офіційні трансферти -73408,38 -73408,38 0 0
41000000 Від органів державного управління -73408,38 -73408,38 0 0

41055000

Субвенція з місцевого бюджету на 
здійснення підтримки окремих закладів та 
заходів у системі охорони здоров'я за 
рахунок відповідної субвенції з 
державного бюджету -73408,38 -73408,38 0 0

ВСЬОГО ДОХОДІВ 641391,62 516591,62 124800 124800

Ольга Боцюк



Додаток № 2
'• до рішення Почаївської міської ради

від 03 грудня 2021 року №
ЗМІНИ ДО РОЗПОДІЛУ

видатків бюджету міської територіальної громади на 2021 рік
19521000000
(код бюджету)

(грн.)

Код
Програмної 
класифікації 
видатків та 

кредитування 
місцевого 
бюджету

Код Типової 
пограмної 

класифікації 
видатків та 

кредитуванн 
я місцевого 

бюджету

Код 
Функціонал 

ьної 
класифікації 
видатків та 
кредитуван 

ня 
місцевого 
бюджету

Найменування головного розпорядника коштів 
міського бюджету/відповідального виконавця, 

найменування бюджетної програми згідно з Типовою 
програмною класифікацією видатків та кредитування 

місцевого бюджету

Загальний фонд Спеціальний фонд

РАЗОМ
Усього видатки 

споживання

3 них

видатки 
розвитку Усього

у тому числі 
бюджет 
розвитку

видатки 
споживанн 

я

3 них

видатки 
розвиткуоплата 

праці

комунальні 
послуги та 
енергоносії

оплата 
праці

комунальні 
послуги та 
енергоносії

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

0100000 Почаївська міська рада (головний 
розпорядник) 226591,62 226591,62 0 0 0 49900 49900 0 0 0 49900 276491,62

0110000
Почаївська міська рада (відповідальний 
виконавець) 226591,62 226591,62 0 0 0 49900 49900 0 0 0 49900 276491,62

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

0 0 0 0 0 49900 49900 0 0 0 49900 49900

0112144 2144 0763
Централізовані заходи з лікування хворих на 
цукровий та нецукровий діабет -73408,38 -73408,38 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -73408,38

0116030 6030 0620
Організація благоустрою населених 
пунктів 300000 300000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 300000

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

0 0 0 0 0 49900 49900 0 0 0 49900 49900

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

0 0 0 0 0 49900 49900 0 0 0 49900 49900

0610160 0160 0111
Керівництво і управління у відповідній сфері 
у містаї (місті Києві), селищах, селах, 
територіальних громадах

0 0 0 0 0 49900 49900 0 0 0 49900 49900

3700000 Фінансовий відділ Почаївської міської 
ради (головний розпорядник) 290000 290000 0 0 0 25000 25000 0 0 0 25000 315000

3710000 Фінансовий відділ Почаївської міської 
ради (відповідальний виконавець) 290000 290000 0 0 0 25000 25000 0 0 0 25000 315000

3710160 0160 0111
Керівництво і управління у відповідній сфері 
у містаї (місті Києві), селищах, селах, 
територіальних громадах

0 0 0 0 0 25000 25000 0 0 0 25000 25000

3719770 9770 0180 Інші с убвенції з місцевого бюджету 290000 290000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 290000
Всього 516591,62 516591,62 0 0 0 124800 124800 0 0 0 124800 641391,62

Ольга Боцюк



Додаток З 
до рішення Почаївської міської ради 

від 03 грудня 2021 року №

Зміни до міжбюджетних трансфертів на 2021 рік
19521000000

(код бюджету)

1. Показники міжбюджетних трансфертів з інших бюджетів

(грн)
Код Класифікації 

Доходу 
бюджету/ Код

Найменування трансферту/ Найменування бюджету - надавача міжбюджетного 
трансферту Усього

1 2 3

І. Трансферти до загального фонду бюджету міської територіальної громади

41055000
Субвенція з місцевого бюджету на здійснення підтримки окремих 
закладів з а заходів охорони здоровя за рахунок відповідної субвенції з 
державного бюджету

-73 408,38

19100000000 Тернопільський обласний бюджет -73 408,38

X УСЬОГО за розділом 1 та II, у тому числі: -73 408,38

X загальний фонд -73 408,38

(грн)

2. Показники міжбюджетних трансфертів іншим бюджетам

Код Програмної 
класифікації 
видатків та 

кредитування 
місцевого 

бюджету/ Код 
бюджету

Код типової 
програмної 
класифікації 
видатків та 

кредитування 
місцевого 
бюджету

Найменування трансферту/ Найменування бюджету - отримувача 
міжбюджетного трансферту Усього

1 2 3 4

І. Трансферти із загального фонду бюджету міської територіальної громади

3719770 9770 Інші субвенції з місцевого бюджету 290 000
поточні 

трансферти

19561000000 Бюджет Кременецької міської територіальної громади 290 000

X X УСЬОГО за розділом 1 та II, у тому числі: 290 000
X X загальний фонд 290 000
X X спеціальний фонд -

Ольга БОЦЮК


