
УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА

ВОСЬМЕ СКЛИКАННЯ 
ШІСТНАДЦЯТА СЕСІЯ 

РІШЕННЯ

«25» лютого 2022 року № 1891

Про внесення змін до бюджету Почаївської 
міської територіальної громади на 2022 рік

Керуючись пунктом 23 частини першої статті 26 Закону України «Про 
місцеве самоврядування в Україні», Бюджетним Кодексом України, 
Почаївська міська рада

ВИРІШИЛА.
1. Затвердити зміни до розподілу видатків міського бюджету на 

2022 рік (додаток 3 до рішення Почаївської міської ради від 23 грудня 2021 
року № 1444 «Про бюджет Почаївської міської територіальної громади на 
2022 рік») згідно з додатком 1, в тому числі:

зміни видатків загального фонду бюджету в сумі 40 000 
гривень за рахунок спрямування вільного залишку коштів загального фонду 
бюджету міської територіальної громади станом на 01 січня 2022 року.

2. Затвердити зміни до розподілу витрат міського бюджету на 
реалізацію місцевих/регіональних програм у 2022 році (додаток 7 до рішення 
Почаївської міської ради від 23 грудня 2021 року № 1444 «Про бюджет 
Почаївської міської територіальної громади на 2021 рік») згідно з додатком 2.

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

Міський'/г».
-У' *’ w п

Василь БОЙКО

Ольга БОЦЮК

Галина БОНДАР



Додаток № 1
до рішення Почаївської міської ради 
від 25 лютого 2022 року № 1891

ЗМІНИ ДО РОЗПОДІЛУ
видатків бюджету міської територіальної громади на 2022 рік

19S21000000
(код бюджету)

Код
Програмної 
класифікації 
видатків та 

кредитування 
місцевого 
бюджету

Код Тилової 
пограмної 

класифікації 
видатків та 

кредитуванн 
я місцевого 

бюджету

Код 
Функціонал 

ьної 
класифікації 
видатків та 
кредитував 

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) 40000,00 40000,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 40000,00

0110000 Почаївська міська рада (відповідальний 
виконавець) 40000,00 40000,00 0,00 0,00 0,00 0 0 0 0 0 0 40000,00

118220 8220 0380 Заходи та роботи з мобілізаційної 
підготовки місцевого значення 40000,00 40000,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 40000,00

Всього 40000,00 40000,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 40000,00

Секретар Почаївської міської ради Сергій МАМЧУР
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Додаток 2
до рішення Почаївської міської ради 
від 25 лютого 2022 року № 1891

Зміни до розподілу витрат міського бюджету на реалізацію місцевих/регіональних програм у 2022 році

(грн.)

19521000000
(код бюджету)

Код 
Програмної 
класифікації 
видатків та 

кредитуванн 
я місцевого 

бюджету

Код Типової 
програмної 
класифікації 
видатків та 

кредитуванн 
я місцевого 

бюджету

Код 
Функціональ 

ної 
класифікації 
видатків та 

кредитуванн 
я бюджету

Найменування головного 
розпорядника коштів місцевого 

бюджету/ відповідального виконавця, 
найменування бюджетної програми 

згідно з Типовою програмною 
класифікацією видатків та 

кредитування місцевого бюджету

Найменування місцевої/ 
регіональної програми

Дата та 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)

40 000 40 000 - -

0110000 Почаївська міська рада
(відповідальний виконавець)

40 000 40 000 - -

0118220 8220 0380
Заходи та роботи з 
мобілізаційної підготовки 
місцевого значення

Програма оборонної, 
мобілізаційної, агітаційної 

роботи та призову на 
строкову військову службу, 

військову службу за 
призовом осіб офіцерського 
складу, військову службу за 

контрактом та реалізації 
заходів мобілізаційної 

підготовки і оповіщення на 
2021-2022 роки

Рішення 
Почаївської 
міської ради 

від 
29.01.2021р.

№ 108

40 000 40 000 - -

X X X УСЬОГО X X 40 000 40 000 - -

—Z
Секретар Почаївської міської ради Сергій МАМЧУР


