
УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ВОСЬМЕ СКЛИКАННЯ 
СЬОМА СЕСІЯ
РІШЕННЯ

«» червня 2021 року проект

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, 
відповідно до розпорядження Кабінету Міністрів України від 19 травня 2021 
року № 468-р «Деякі питання розподілу у 2021 році субвенції з державного 
бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально- 
економічного розвитку окремих територій» та рішення Тернопільської 
обласної ради від 26 травня 2021 року № 192 «Про внесення змін до 
обласного бюджету на 2021 рік» та 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. Внести зміни до фінансування бюджету міської територіальної 
громади на 2021 рік (додаток 2 до рішення Почаївської міської ради від 24 
грудня 2020 року № 97 «Про бюджет Почаївської міської територіальної 
громади на 2021 рік»), згідно з додатком 2.

3. 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 3, в тому числі:

зміни видатків загального фонду бюджету в сумі 496 578 гривень
за рахунок:



субвенції з місцевого бюджету на забезпечення якісної, сучасної та 
доступної загальної середньої освіти «Нова українська школа» за рахунок 
відповідної субвенції з державного бюджету в сумі 576 555 гривень;

перерозподілу видатків бюджету міської територіальної громади 
(зменшення) в сумі 79 977 гривень.

зміни видатків спеціального фонду бюджету в сумі 1 651 949 
гривень за рахунок:

субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення 
заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій, переданої 
із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду) в 
сумі 1 428 727 гривень;

субвенції з місцевого бюджету на забезпечення якісної, сучасної та 
доступної загальної середньої освіти «Нова українська школа» за рахунок 
відповідної субвенції з державного бюджету, переданої із загального фонду 
бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду) в сумі 200 900 гривень;

перерозподілу видатків бюджету міської територіальної громади 
(збільшення) - 22 322 гривень.

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.
Мамчур С.М.
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Додаток 1 
до проекту рішення Почаївської міської ради 

від червня 2021 року №

Зміни до доходів бюджету міської територіальної громади на 2021 рік

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
40000000 Офіційні трансферти 2148527 2148527 0 0
41000000 Від органів державного управління 2148527 2148527 0 0

41034500

Субвенція з державного бюджету 
місцевим бюджетам на здійснення заходів 
щодо соціаль но-економічного розвитку 
окремих= територій 1428727 1428727 0 0

41051400

Субвенція з місцевого бюджету на 
забезпечення якісної, сучасно та 
доступної загальної середньої освіти 
"Нова українська школа" за рахунок 
відповідної субвенції з державного 
бюджету 719800 719800 0 0

0 0 0 0
ВСЬОГО ДОХОДІВ 2148527 2148527 0 0

Боцюк О.І.



Додаток 2
до проекту рішення Почаївської міської ради 

від червня 2021 року №

Зміни до фінансування бюджету міської територіальної громади на 2021 рік

t і рн .

19521060000
(код бюджету)

1---------

Код
Найменування згідно з класифікацією фінансування 

бюджету У'сього Загальний
фонд

Спеціальний фонд

усього
\ томх числі 

бюджет 
розвитку

і 7” 2 4 5 6
Фінансування за тином кредитора

і 200000 Внутрішнє фінансування -200 900 200 900 200 900

208400

Кошти, що передаються із загального 
фонду бюджету до бюджету розвитку 
(Спеціального фонду) -200 900 200 900 200 900

f
(Загальне фінансування -200 906 200 900 200 900

Фінансування та типом боргового зобовязання
600006 Фінансування за активними 

операціями -200 900 200 900 200 900

602400

Кошти, що передаються із загального 
фонду бюджету до бюджету розвитку 
(спеціального фонду) -200 900 200 900 200 900
Загальне фінансування -200 900 200 900 200 900

Боцюк О.І.



Додаток Ne З
♦ до проекту рішення Почаївської міської ради

від червня 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 

кредитувань 
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) 0 0 0 0 0 1428727 1428727 0 0 0 1428727 1428727

0110000 Почаївська міська рада (відповідальний 
виконавець) 0 0 0 0 0 1428727 1428727 0 0 0 1428727 1428727

0117363 7363 0490
Виконання інвестиційних проектів в рамках 
здійснення заходів щодо соціально- 
економічного розвитку окремих територій

0 0 0 0 0 1428727 1428727 0 0 0 1428727 1428727

0600000 Відділ освіти, молоді та спорту Почаївської 
міської ради (головний розпорядник) 576555 576555 0 0 0 223222 223222 0 0 0 223222 799777

0610000 Відділ освіти, молоді та спорту Почаївської 
міської ради (відповідальний виконавець) 576555 576555 0 0 0 223222 223222 0 0 0 223222 799777

0611061 1061 0921 Надання загальної середньої освіти закладами 
загальної середньої освіти 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0611181 1181 0990

Співфінансування заходів, що реалізуються за 
рахунок субвенції з державного бюджету 
місцевим бюджетам на забезпечення якісної, 
сучасної та доступної загальної середньої 
освіти "Нова українська школа"

57655 57655 0 0 0 22322 22322 0 0 0 22322 79977

0611182 1182 0990

Виконання заходів, спрямованих на 
забезпечення якісної, сучасної та доступної 
загальної середньої освіти "Нова українська 
школа"

518900 518900 0 0 0 200900 200900 0 0 0 200900 719800

3700000 Фінансовий відділ Почаївської міської ради 
(головний розпорядник) -79977 -79977 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -79977

3710000 Фінансовий відділ Почаївської міської ради 
(відповідальний виконавець) -79977 -79977 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -79977

3718710 8710 0133 Резервний фонд місцевого бюджету -79977 -79977 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -79977
Всього 496578 496578 0 0 0 1651949 1651949 0 0 0 1651949 2148527

БОЦЮК О.І.


