
ВОЛОДИМИРЕЦЬКА СЕЛИЩНА РАДА РІВНЕНСЬКОЇ ОБЛАСТІ
(восьме скликання)

РІШЕННЯ

_____ 2021 року № __

Про внесення змін до бюджету Володимирецької 
селищної територіальної громади на 2021 рік 
(17552000000)
(код бюджету)

Керуючись пунктом 23 частини 1 статті 26 Закону України „Про місцеве 
самоврядування в Україні", Бюджетним кодексом України, Законом України 
„Про Державний бюджет України на 2021 рік”, іншими чинними нормативно- 
правовими актами з цих питань, за погодженням з постійними комісіями 
селищної ради,

СЕЛИЩНА РАДА 
В И Р І Ш И Л А  :

Внести зміни до рішення Володимирецької селищної ради від 24 грудня
2020 року № 96 «Про бюджет Володимирецької селищної територіальної 
громади на 2021 рік», рішення Володимирецької селипщої ради від 05 лютого
2021 року № 174 «Про внесення змін до бюджету Володимирецької селищної 
територіальної громади на 2021 рік», а саме:

1. Збільшити доходи загального фонду бюджету Володимирецької 
селищної територіальної громади на 2 068 468,33 гривень (додаток 1), в тому 
числі за рахунок:

- субвенції з місцевого бюджету за рахунок освітньої субвенції (на оплату 
праці з нарахуваннями педагогічних працівників інклюзивно-ресурсних 
центрів) на 856 425 гривень;

- субвенції з місцевого бюджету за рахунок залишку коштів субвенції на 
надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами, що 
утворився на початок бюджетного періоду (на оплату праці з нарахуваннями 
(видатки споживання)) на 79 313 гривень;

- іншої субвенції з бюджету Рафалівської селищної територіальної громади 
на утримання лікувального корпусу в смт. Рафалівка на 548 802 гривні;



- ІНШОЇ субвенції з бюджету Рафалівської селищної територіальної громади 
на утримання Трудового архіву на 120 000 гривень;

- іншої субвенції з бюджету Рафалівської селиш:ної територіальної громади 
для виплати заробітної плати працівникам ГТШБ, які знаходяться на території 
Рафалівської ТГ на 129 843 гривні;

- іншої субвенції з бюджету Каноницької сільської територіальної громади 
на підтримку діяльності комунальної установи "Володимирецький інклюзивно- 
ресурсний центр" Володимирецької селиш;ної ради на 7 321 гривню;

- іншої субвенції з бюджету Полицької сільської територіальної громади 
на оплату комунальних послуг та енергоносіїв для КНП Володимирецька 
багатопрофільна лікарня» лікувальний корпус смт. Рафалівка на 2021 рік на 
250 000 гривень;

- іншої субвенції з бюджету Полицької сільської територіальної громади на 
належне функціонування Трудового архіву на 22 000 гривень;

- іншої субвенції з бюджету Антонівської сільської територіальної громади 
на виплату розрахункових працівникам КЗ КДЮСШ 43 364,33 гривень;

- іншої субвенції з бюджету Антонівської сільської територіальної громади 
на належне функціонування Трудового архіву на 11 400 гривень.

2. Збільшити видатки загального фонду бюджету Володимирецької 
селипдної територіальної громади на 2 196 469,33 гривень (додаток 3), в тому 
числі за рахунок;

збільшення;
- субвенції з місцевого бюджету за рахунок освітньої субвенції (на оплату 

праці з нарахуваннями педагогічних працівників інклюзивно-ресурсних 
центрів) на 856 425 гривень;

- субвенції з місцевого бюджету за рахунок залишку коштів субвенції на 
початок бюджетного періоду (на надання державної підтримки особам з 
особливими освітніми потребами, ш;о утворився на оплату праці з 
нарахуваннями (видатки споживання)) на 79 313 гривень;

- іншої субвенції з бюджету Рафалівської селипщої територіальної громади 
на утримання лікувального корпусу в смт. Рафалівка на 548 802 гривні;

- іншої субвенції з бюджету Рафалівської селищної територіальної громади 
на утримання Трудового архіву на 120 000 гривень;

- іншої субвенції з бюджету Рафалівської селипщої територіальної громади 
для виплати заробітної плати працівникам ШИБ, які знаходяться на території 
Рафалівської ТГ на 129 843 гривні;

- іншої субвенції з бюджету Каноницької сільської територіальної громади 
на підтримку діяльності комунальної установи "Володимирецький інклюзивно- 
ресурсний центр" Володимирецької селищної ради на 7 321 гривню;

- ттттпї cгvбт̂ eнтт̂ ï З бюлжету Полицької СІЛЬСЬКОЇ територіальної
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з
громади на оплату комунальних послуг та енергоносіїв для КНП 
Володимирецька багатопрофільна лікарня» лікувальний корпус смт.
Рафалівка на 2021 рік на 250 000 гривень;

- іншої субвенції з бюджету Полицької сільської територіальної громади на 
належне функціонування Трудового архіву на 22 000 гривень;

- іншої субвенції з бюджету Антонівської сільської територіальної громади 
на виплату розрахункових працівникам КЗ КДЮСШ 43 364,33 гривень;

- іншої субвенції з бюджету Антонівської сільської територіальної громади 
на належне функціонування Трудового архіву на 11 400 гривень;

- за рахунок залишку коштів освітньої субвенції на 213 501 гривню на 
здійснення заходів, пов’язаних із забезпеченням пожежної безпеки;

зменшення:
- за рахунок коштів переданих із загального фонду до бюджету розвитку 

85 500 гривень, які спрямувати на видатки загального фонду (додаток 3).
Передати із загального фонду до бюджету розвитку 

2 895 449,45 гривень, в тому числі за рахунок залишку коштів освітньої 
субвенції, який склався станом на 01.01.2021 року 2 809 949,45 гривень, за 
рахунок зменшення видатків загального фонду на 85 500 гривень.

Зменшити резервний фонд селипщого бюджету на 596 600 гривень, які 
спрямувати на видатки загального фонду.

Затвердити доходи загального фонду бюджету Володимирецької селипщої 
територіальної громади в сумі 216 967 090,33 гривень, видатки загального 
фонду бюджету Володимирецької селиш;ної територіальної громади в сумі 
220 390 369,90 гривень, з профіцитом в сумі З 423 279,57 гривень, напрямком 
використання якого визначити кошти передані із загального фонду до бюджету 
розвитку.

3. Збільшити видатки спеціального фонду бюджету Володимирецької 
селиш;ної територіальної громади на 2 895 449,45 гривень, в тому числі за 
рахунок:

- коштів переданих із загального фонду до бюджету розвитку за рахунок 
залишку коштів освітньої субвенції, який склався станом на 01.01.2021 року 
2 809 949,45 гривень,

- коштів переданих із загального фонду до бюджету розвитку за рахунок 
зменшення видатків загального фонду на 85 500 гривень.

4. Збільшити видатки бюджету розвитку бюджету Володимирецької 
селищної територіальної громади на 2 895 449,45 гривень, в тому числі:

- по КТПКВКМБ 0180 «Інша діяльність у сфері державного управління» - 
16 000 гривень;

- по КТПКВКМБ 0160 «Керівництво і управління у відповідній сфері у



містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах» - 
19 500 гривень;

- по КТПКВКМБ 1010 «Надання дошкільної освіти»
50 000 гривень;

- по КТПКВКМБ 1061 «Надання загальної середньої освіти закладами 
середньої освіти» - 2 809 949,45 гривень.

5. Установити дефіцит спеціального фонду селищного бюджету в сумі 
4 433 407,54 гривень, джерелом покриття якого визначити залишок коштів 
бюджету розвитку в сумі 250 000 гривень, залишок коштів транспортного 
податку в сумі 44 358,09 гривень, залишок коштів від відшкодування втрат 
сільськогосподарського та лісогосподарського виробництва в сумі 
500 000 гривень, кошти передані із загального фонду до бюджету розвитку в 
сумі З 639 049,45 гривень, в тому числі: за рахунок залишку коштів освітньої 
субвенції З 369 949,45 гривень, за рахунок вільного залишку коштів загального 
фонду селищного бюджету, який склався станом на 01.01.2021 року 
183 600 гривень, за рахунок зменшення видатків загального фонду 
85 500 гривень.

6. Внести зміни до обсягів міжбюджетних трансфертів по загальному фонду 
на 2021 рік (додаток 4).

7. Внести зміни до розподілу витрат місцевого бюджету на реалізацію 
місцевих/регіональних програм у 2021 році, затверджених у додатку 4 рішення 
Володимирецької селищної ради від 24 грудня 2021 року № 96 «Про бюджет 
Володимирецької селищної територіальної громади на 2021 рік», у додатку 6 
рішення Володимирецької селищної ради від 05.02.2021 року №174 «Про 
внесення змін до бюджету Володимирецької селипщої територіальної 
громади».

8. Враховуючи звернення головних розпорядників коштів бюджету селищної 
територіальної громади здійснити перерозподіл бюджетних коштів за 
програмною класифікацією видатків та економічною класифікацією в межах 
затверджених асигнувань (додаток 3,6).

9. Абзац третій пункту 4 рішення Володимирецької селищної ради від 05 
лютого 2021 року № 174 «Про внесення змін до бюджету Володимирецької 
селищної територіальної громади на 2021 рік» викласти в редакції: «по 
КТПКВКМБ 7670 «Внески до статутного капіталу суб'єктів господарювання» - 
90 000 гривень»;
10. Доповнити пунктом 6 рішення Володимирецької селищної ради від 05 
лютого № 174 «Про внесення змін до бюджету Володимирецької селищної 
територіальної громади на 2021 рік»: «Установити дефіцит спеціального фонду 
селищного бюджету в сумі 1 537 958,09 гривень, джерелом покриття якого 
визначити залишок коштів бюджету розвитку в сумі 250 000 гривень, залишок 
коштів транспортного податку в сумі 44 358,09 гривень, залишок коштів від 
відшкодування втрат сільськогосподарського та лісогосподарського
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виробництва в сумі 500 ООО гривень, кошти передані із загального фонду до 
бюджету розвитку в сумі 743 600 гривень, в тому числі за рахунок залишку 
коштів освітньої субвенції 560 ООО гривень, за рахунок вільного залишку 
коштів загального фонду селищного бюджету, який склався станом на 
01.01.2021 року 183 600 гривень». Відповідно пункт 5 вищевказаного рішення 
вважати пунктом 6, пункт 6 вважати пунктом 7, пункт 7 вважати пунктом 8, 
пункт 8 вважати пунктом 9.
11. Контроль за виконанням цього рішення покласти на голову постійної 
комісії селищної ради з питань бюджету, фінансів та соціальної політики, 
охорони здоров’я, освіти, культури, молоді і спорту Бову A.B.
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Селищний голова Василь КОВЕНЬКО



АРКУШ ПОГОДЖЕННЯ 
до рішення Володимирецької селиш;ної ради 

№ ___від _______________2021 року

«Про внесення змін до бюджету Володимирецької селищної 
територіальної громади на 2021 рік»

Рішення підготував:

Начальник фінансового відділу 
Володимирецької селиш;ної ради Людмила ЯРМО ЛЮК

ПОГОДЖЕНО

Заступник голови селиш;ної ради: Іван БАЗАКА

Заступник голови селищної ради:

Секретар ради

Арсеній КОТОВИЧ 

Юрій БЛИЩИК

Начальник відділу юридичної, 
регуляторної, організаційно-кадрової роботи

Голова постійної комісії селищної 
ради з питань бюджету, фінансів та 
соціальної політики, охорони здоров’я, 
освіти, культури, молоді та спорту

Тетяна МАСТІЙ

Анатолій БОВА



Додаток № 1
до рішення Володимирецької селищної ради 
"Про внесення змін до бюджету Володимирецької селищної 
територіальної громади на 2021 рік" 
в ід____ березня 2021 року № ____

Зіиіни доходів бюджету Володимирецької селищної територіальної громади на 2021 рік

17552000000
(код бюджету)

С п е ц іа л ь н и й  ф онд

К од
Н а й м ен у в ан н я  згідно 

3 кл аси ф ікац ією  доходів бю дж ету
У сього З а г а л ь н н іі ф онд

усього
в тому числі 

бюджет 
розвитку

10000000 П одаткові надходження

13000000
Рентна плата та плата за використання інших 
пвиоодних оесуосів

13030000 Рентна плата за користування надрами -5 300 -5 300

13030100
Рентна плата за користування надрами для видобування 
корисних копалин

-5 300 -5 300

13030000 Рентна плата за користування надрами 
загальнодержавного значення 5 300 5 300

13030100
Рентна плата за користування надрами для видобування 
інших корисних копалин загальнодержавного значення 5 300 5 300

18000000 М ісцеві податки -12 126 800 -12 126 800

180000000
М ісцеві податки і збори, що сплачую ться 
(перераховуються) згіцно з Податковим кодексрм 
У кпаїни

12 126 800 12 126 800

40000000 Офіційні трансферти 2 068 468 2 068 468
41000000 Від органів державного управління 2 068 468 2 068 468
410500000 Субвенції 3 місцевих бюджетів інш им місцевим 

бюджетам
2 068 468 2 068 468

41051000 Субвенція 3 місцевого бюджету за  рахунок освітньої 
субвенції (на оплату праці з нарахуваннями 
педагогічних працівників інклю зивно-ресурсних 
центрів)

856 425 856 425

41051700
Субвенція 3 місцевого бюджету за рахунок залишку 
коштів субвенції на надання державної підтримки особам 
3 особливими освітніми потребами, що утворився на 
початок бюджетного періоду (на на оплату праці з 
нарахуваннями (видатки споживання))

79 313 79 313

41053900 Інші субвенції 3 місцевого бюджету 1 132 730,33 1 132 730,33

вт.ч.
Інша субвенція з бюджету Рафалівської селищної 
територіальної громади на утримання лікувального 
кпппуо.у в омт РяАапівка

548 802 548 802

вт.ч.
Інша субвенція з бюджету Рафалівської селищної 
територіальної громади на утримання Трудового архіву 120 000 120 000

вт.ч.

Інша субвенція з бюджету Рафалівської селищної 
територіальної громади для виплати заробітної плати 
працівникам ШІТІї, які знаходяться на території 
РяЛяпівоьітї ТГ

129 843 129 843

в т.ч.

Інша субвенція з бюджету Каноницької сільської 
теритріальної громади на підтримку діяльності 
комунальної установи "Володимирецький інклюзивно-

7 321 7 321

в т.ч.

Інша субвенція з бюджету Полицької сільської 
територіальної громади на оплату комунальних послуг та 
енергоносіїв для КНП "Володимирецька багатопрофільна 
лікарня" лікувальний корпус в смт. Рафалівка

250 000 250 000

вт.ч.
Інша субвенція з бюджету Полицької сільської 
територіальної громади на належне функціонування 
Трудового архіву

22 000 22 000

вт.ч.
Інша субвенція з бюджету Антонівської сільської 
територіальної громади на виплату розрахункових 
працівникам КЗ КДЮСШ

43 364,33 43 364,33

в т.ч.
Інша субвенція з бюджету Антонівської сільської 
територіальної громади на належне функціонування 11400 11 400



Спеціальний фонд

Код
Найменування згідно 

3 класифікацією доходів бюджету
Усього Загальний фонд

усього
В тому числі 

бюджет 
розвитку

Секретар ради Ю. Блищик



Додаток 2
до рішення Володимирецької селищної ради 

"Про внесення змін до бюджету 
Володимирецької селищної територіальної 

в ід______________  2021 року № ____

Зміни фінансування бюджету Володимирецької селищної громади на 2021 рік

17552000000
{ код бюджету)

Код Назва
Всього Загальний фонд

Спеціальний фонд

Разом
в т.ч.

бюджет
розвитку

/ 2 3 4 J 6

2(10 Внутрішнє фінансування 3 023 450,45 128 001,00 2 895 449,45 2 895 449,45
208 100 На початок періоду 3 023 450,45 3 023 450,45

208 400
Кошти, що передаються із загального 
фонду бюджету до бюджету розвитку 

(спеціального Фонду')
0,00 -2 895 449,45 2 895 449,45 2 895 449,45

Іісьоіо t:i imioM к'ре<іиіор:і 3 »23 450.45 128 001.00 2 895 449,45 2 895 449,45
600 000 Фінансування за активними операціями 3 023 450,45 128 001,00 2 895 449,45 2 895 449,45
602 100 На початок періоду 3 023 450,45 3 023 450,45 0,00 0,00

602 400
Кошти, що передаються із загального 
фонду бюджету до бюджету розвитку 

(спеціального Фонду)
0,00 -2 895 449,45 2 895 449,45 2 895 449,45

Ііі-і>ого t:i іиііом боріопого іоб<т"яіапті 3 023 450,45 I2N OOt.OO 2 895 449.45 2 895 449,45

Секретар ради Юрій БЛИЩИК



17552000000 
(кол бюджету')

Додаток № З
до рішення Володимирецькоїселищної ради ’’Про зміни до бюджету 
Володимирецької селищної громади на 2021 рік 
від____лютого 2021 року № ___

Зміни розподілу видатків бюджету Володимирецької селищної територіальної громади на 2021 рік

Загальний фонд Спеціальний фонд

Код Код
3 них

3 них
Типової
ограмиої
асифікац
видатків

класифік
яції

видатків

Найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету/ 
відповідального виконавця, найменування бюджетної програми 

згідно 3 Типовою програмною класифікацією видатків та видатки видатки у тому числі 
бюдзкст

видатки
віідаткн

в т.м. кошти 
передані із 
загального РАЗОМ

сдитуван
ІІЯ

ісцевого
ііоджсту

та
крсдитув

ання
бюджету

кредитування місцевого бюджету споживання
оплата праці

комунальні 
послуги та 
енергоносії

розвитку
розвитку я

оплата праці
комунальні 
послуги та 
енергоносії

розвитку фонду до 
бюджету 
розвитку

2 3 4 5 6 7 8 9 10 и 12 ІЗ 14 15 16(гр5+,’р.10)

Ио иі ііім іі|к‘іи .ім  сг ІІІІІ1І1.І р.і 1.1 1.17 .ЇІИ1 l . r  МИ) 125 737 0 0 і(, 000,00 ](• 000.00 0.00 0.00 0,00 |(> 000.00 и . 000.00 153 400.00

Ни іо іііміі|ичіі.к:< а м і п т і .1 |і:іл‘і 13^ -н т 137 МИ1 125 737 0 і) [ГіООО К) 000 0 0 0| ((•000 16 000 153 4(10

(М(М) К Г  400 12^ 737 « 0 |(> 0(11) 1(1 000 0 0 0 і 6 ot»o 1(1 000 153 400

0180 0133 Інша діяльність у сфері державного управління 137 400 137 400 125 737 0 0 U. ОІИ) К. 0(10 0 0 0 16 000 К.ООО 1^3 ЇМО

в т.ч.
Програма підтримки Трудового архіву Володимирецької 
селищної територіальної громади иа 2021 рік.

153 400 153 400 125 737 153 400

в т. ч.
Програма розвитку місцевого самоврядування Володимирецької 
селищної територіальної громади иа 2021-2025 роки

-16 000 -16 000 16 000 16 000 16 000 16 000 0

.ЇОІМІ С о їііальтіГ і захи ст т а  со ц іал ьн е  забезпечен н я Mt 000 ЗО 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ЗО 000

3242 1090
Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального 
забезпечення ЗО 000 ЗО 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .{(»000

вт . ч.

Програма заохочення громадян, трудовш і творчих колективів, 
які зробили значний внесок у  розвиток Володимирецької селищної 
територіальної громади ради на 2021-2025 роки

ЗО 000 ЗО 000 ЗО 000

лооо Ж іікіоііи-к 'і>мміл.іі>т‘ іп с іт .м іи  і т і -м \  «0» -311 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -ЗО 000

6030 0620 Організація благоустрою населених пунктів -зо  000 -ЗО 000 0 0 0 0 0 0 0 0 -.ÎI1 000

п т  ч
Цільова програма "Благоустрій Володимирецької селищної 
територіальної громади на 2021 рік" 3f\ /1/1Л \(І ІІПІІ-JI/ (л/W -5И иіШ

(ІМІІІНІІОІ р.) 111 2 й'74 2 6 7 4 3 6 9 3 3 502 743,53 205 181.00 0.00 2  879 449,45 2К*:ч4І*).15 0.00 0,00 0,00 2 8-") -119.15 2 879 449,45 5 5^3 8IK.-’S
> ііран і іи їт  ііш і.і н.и«»- Ііи.іилпмпрічії.і.'ш  
іім ііп іііііі|) :і III 2 674 2 (.7 і З6‘> J 3 ___ *102 743,53 20*; 1X1.00 0.110 2 « '’*M4'J.I5 ІК -ч  4 Г М ^ 0.00 0.00 0.00 2 874 119,15 2 879 14‘).45 5 553 818,78

ПІШІ Дс|ьк<іиііе > іі |і .ііі.ііііт і 106 700 ІОгі 700 0 18-00 0 ІЧ5ПП 1'> 500 0 0 0 19 500 1*> ^00 12(1 200

0160 0111
Кершнищио 1 управ:пиия у нідпонідній сфері у місіах (місті 
КисБі), ссліпиах, сслах, територіальних громадах KU. "on |0(> "ОО 18 700 І-) ^іні 19 500 І*) 500 19 500 126 200

KHMt ОсиЬа І 4ï,5.(.S').00 їм» »00.110 0,01) 2S>9..C>,4S 0,01» 0.00 0.00 2 «59 9 1‘>. 4Н25Л*ч.»^

1010 0910 Надання дошкільної освіти 120 000 120 000 21 640 50 000,00 50 000,00 50 000,00 50 000,00 170 000

1020
Надання загальної середньої освіти за рахунок коштів місцевого 
бюджету 546 809 546 809 218 696 180 000 0 0 0 0 0 0 0 0 ^46 809

1021 0921 Надання сеосдньої освіти закладами загальної середньої освіти 546 809 546 809 218 696 180 000 0 0 0 5І(і80>>

1060

Надання загальної середньої освіти за рахунок залишку коштів за 
освітньою субвенцією (крім залишку коштів, що мають цільове 
призначення, виділених відповідно до рішень Кабінету Міністрів 
України у попередньому бюджетному періоді, а також коштів, 
необхідних для забезпечення безпечного навчального процесу у 
.чакладах чягяпьнпї сеоелньої освіти) 213 501 213 501 0 0 0 2 809 949,45 2 809 949,45 0 0 0 2 809 949,45 2 809 949,45 3 023 150

1061 0921 Надання загальної середньої освіти закладами середньої освіти
213 501 213 501 2 809 949,45 2 809 949,45 2 809 949,45 2 809 949,45 3 о :3  450

1070 096
Надання позашкільної освіти закладами позпшкільної освіти, 
заходи із позашкільної роботи з дітьми 130 000 130 000 106 557 130 000

1130 0990 Методичне забезпечення діяльності закладів освіти -61 180 -61 180 -43 993 -(>1 180

1151 0990
Забезпече діяльності інклюзивно-ресурсних центрів за рахунок 
коштів місцевого бюджету 80 521,00 80 521,00 60 000,00 SO 521

1152 0990
Забезпечення діяльності інклюзивно-ресурсних центрів за рахунок 
Іосвітньої субвенції 856 425,00 856 425,00 701 988,00 856 425



Загальний фонд Спеціальний фонд

Код Код
3 них

3 них
нпової Фуіікціон

існфікац
індатків

та
!днтуван

ня
сцсвого
іоджсту

класнфік
ації

видатків
та

кредитув
аніїя

бюджету

Н а н м с іїу в аїш я  головного розпорядника коштів місцевого бюджету/ 
відповідального викоііавця, найменування бюджетноїпрограми 

згідно 3 Типовою програмною класифікацією видатків та 
кредитування місцевого бюджету

усього видатки
споживання

оплата праці
комунальні 
послуги та 
енергоносії

видатки
розвиті^ усього

у тому числі 
бюджет 

розвитку

видатки
споживаии

я
оплата праці

комунальні 
послуги та 
енергоносії

видатки
розвитку

в т.ч. кошти 
передані із 
загального 
фонду до 
бюджету 
розвитку

РАЗОМ

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ІЗ 14 15 16(гр5^:рА0)

1210 0990

Надання освіти за рахунок залишку коштів за субвенцією з 
державного бюджету місцевим бюджетам на надання державної

79 313,00 79 313,00 65 011,00 •^■013

2ІИНІ SS \ хи;; 8.Ч 1 802 0 0 0 » 0 0 0 0 0 8 к ік о :

2010 0731 798 802 798 802 7‘)8 но:

2И1 0726
Первинна медична допомога населенню, що надається центрами 
первинної медичної (медико-санітарної) допомоги 50 000 50 000 51) ІН>»

2152 0763 Інші програми і заходи у сфері охорони здоров'я 36 000 36 000 3f. 000

в т.ч.
Соїіілльїіиіі захист і соціальне зиГи- іт -ч і н т і -7.1 71« -61 710 -457 3U. 34 084 0 0 0 0 0 0 0 0 -f.I 710

3104 1020

Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання 
громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим 
віком, хворобою, інвалідністю -695 410 -695 410 -457316 645 110

ЗП 2 1040 Заходи державної політики з питань дітей та їх соціального 18 000 18 000 18 000
3121 1040 Утримання та забезпечення соціальних служб 34 700 34 700 34 084 34 700
3242 1090 Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального 581 000 581 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 581 000

в т. ч.

Комплексна цільова програма надання пільг та соціальна послуг 
окреміш категоріям населення Володнлшрецької селищної 
територіальної громади на 2021-2025 роки 581 000 581 000 581 000

40ІМІ Культура і МИСІ С1І run -346 957 -3 16 ‘»^7 -267 342 -27 Ш ) 0 0 0 0 0 0 0 0 -3 16 ')57
4030 0824 Забезпечення діяльності бібліотек 7 843 7 843 6 429 7 843

4060 0828
Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, 
нетр ів  дозвілля га імтих клубних {актіалів -354 800 -354 800 -273 771 -27 600 -3^4 800

s o n n <І>І{ІІЧИ.І к \ . і м \ р . і  і СІКІРІ 126 145,33 126 M 5J3 *)7 502,53 0,00 0.00 0.00 0,00 0.00 0.00 0.00 0.00 0,00 126 Ї45-13

5031 0810
Утримання та навчальїю-трспувальпа робота комунальних диіячо- 
юнацьких спорінниих нікш 126 145,33 126 145,33 1 97 502,53 126 145
<1>іпіт<’(ітііі иі і.ііл |{<і і<> тм іііігт .і;ій  ічмиїїііііи ц.і ні ____
•І> II іііі пиии і\і ( іі І Ьіі.іп luMiipi'in.Koi с«’ iimiimi р.і ці

-<і 15 300,01) -ІЯ ^О О 0 -23 700 0 0 0 0 0 0 0 0 -(.15 300.00
-615 30(1.00 -18  700,00 0,00 -23 "OOJHJ 0,01» 0.00 0.00 0.00 0.00 0,00 0,00 0.00 -615  300,00

'«Й ІЇІ 18 700,00 -■|S70tl ------------------0 -23 700 0 0 0 0 0 0 0 0 - І 8 -'00.00

0160 0111
Керівнищво і управління у відповідній сфері у містах (місті 
Києві), селищах, селах, територіальних громадах -18 700,00 -18 700 -23 700 0 0 0 -18  700.00

8700 0133 Резервний фонд -1 516 126,57 0 -1 5І(.
8710 0133 Резервний Фонд 919 526,57 «)1«) 5ДГО'’

ВСЬОГО ВИЛ \  1 КІП 2 ІЧі. 46933 ’ 7Ч.( «(.■).).« 628 J80.SJ 181 184,00 0.1)0 2 8‘)5 44-М5 2 8*>5 4 VK15 Гмю 0,00 11,111 2 8 9 S 4 l‘ï,t^ 2 895 14‘». »5 5 0 4 1 •)1S,78

Секретар ради Ю рій БЛИЩ ИК



Додаток 4
до рішення Володимирецької селищної ради 

"Про зміни до бюджету Володимирецької селищної територіальної громади на 2021 рік"

ВІД березня 2021 року №

МІЖБЮДЖЕТНІ ТРАНСФЕРТИ на 2021 рік

175520000000 
(код бюджету)

1. Показники міжбюджетних трансфертів з інших бюджетів

Код Класифікації 
доходу бюджету / 

Код бюджету

Наііменування трансферту / Найменування бюджету - надавача 
міжбюджетного трансферту Усього

1 2 3
І. Трансферти до загального фонду бюджету

41051000
Субвенція 3 місцевого бюджету за рахунок освітньої 
субвенції (на оплату праці з нарахуваннями педагогічних 
працівників інклюзивно-ресурсних центрів)

856 425

41051700 Субвенція 3 місцевого бюджету за рахунок залишку коштів 
субвенції на надання державної підтримки особам з 
особливими освітніми потребами, ш,о утворився на початок 
бюджетного періоду (на оплату праці з нарахуваннями 
(видатки споживання')')

79 313

17100000000 Обласний бюджет Рівненської області 935 738

41053900
Інша субвенція з бюджету Каноницького сільської 
територіальної громади на підтримку діяльності 
комунальної установи "Володимирецький іпклюзивно-

7 321

1754100000 Бюджет Каноницької територіальної громади 7 321

41053900

Інша субвенція з бюджету Полицької сільської 
територіальної громади на оплату комунальних послуг та 
енергоносіїв для КНП "Володимирецька багатопрофільна 
лікарня" лікувальний корпус в смт. Рафалівка

250 000

41053900
Інша субвенція з бюджету Полицької сільської 
територіальної громади на належне функціонування 
Трудового архіву

22 000

17543000000 Бюджет П олицької сільської територіальної громади 272 000

41053900
Інша субвенція з бюджету Рафалівської селишної 
територіальної громади на утримання лікульного корпусу в 
смт. Рафалівка

548 802

41053900 Інша субвенція з бюджету Рафалівської селищної бюджету 
на утримання Трудового архіву

120 000

41053900 Інша субвенція з бюджету Рафалівського селищного 
бюджету для виплати заробітної плати працівникам ПШБ,

129 843

17544000000 Бюджет Рафалівської селищ ної територіальної громади 798 645

41053900 Інша субвенція з Антонівського сільського бюджету на 
виплату розрахункових працівникам КЗ КДЮСШ

43 364,33

41053900 Інша субвенція з Антонівського сільського бюджету на 
належне функціонування Трудового архіву

11400

17537000000 Бюджет Антонівської територіальної громади 54 764,33
II. Трансферти до спеціального фонду бюджету

X УСЬОГО за розділами І,II

X загальний фонд 2 068 468,33
- спеціальний фонд 0



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

І. Трансферти із загального фонду бюджету

0

П. Трансферти із спеціального фонду бюджету

3719320 9320

Субвенція 3 місцевого бюджету за рахунок залишку коштів 
освітньої субвенції, що утворився на початок бюджетного 
періоду

17100000000

X X Усього за розділами 1,11, у тому числі:
загальний фонд 2 068 468,33

X X спеціальний фонд 0

Секретар ради Юрій БЛИЩИК



Додаток 5
до рішення Володимирецької селііщої ради 

"Про внесення змін до бюджету Володимирецької селищної територіальної 
громади на 2021 рік"

від______________________ 2021 року№ ____

РОЗПОДІЛ
коштів бюджету розвитку на здійснення заходів на будівництво, реконструкцію і реставрацію, 

капітальний ремонт об'єктів виробничої, ком унікаційноїта соціальної Інфраструктури за об'єктами 
та  іншими капітальними видатками у 2021 році 

17552000000 
(код бюджету) (грн.)

Код програмної 
класифікації 
видатків та 

кредитування

Код типової 
програмної 

класифікації та 
кред»пування 

місцевих 
бюджетів

Код 
Програмної 
класнфікаці 
І видатків

кредитував 
ня місцевих 
бюджетів

Найменування головного розпорядника/ 
відповідального виконавця, бюджетної програми 

або напряму видатків мідно з Типовою 
програмною класифікаиісю та кредіпування 

місцевих бюджетів

Найменування об'єк*та будівництва/вид 
будівельних робіт, у тому числі проектні 

роботи

Загальна 
тривалість 
будівіпіцтва 
(рік початку 

і
завершення)

Загальна
вартість

будівництва,
гривень

Рівень 
виконання робіт 

на початок 
бюджетного 
періоду, %

Обсяг видатків бюджету 
розвитк-у, які 

спрямовуються на 
будівництво об'єкта у 
бюджетному періоді, 

гривень

Рівень 
готовност 
і об'єета 
на кінець 
бюджетно 

го 
періоду, 

%

0100000 Но.'Юлимносцька сслишпа пала 16 000
0110000 Володимипеі{ька селишна пала 16 000

0100 Лсожавнс уипанління 16 000

0ІІ0180 0180
0133 Інша діяльність у сфері державного 

управління

програма розвитку місцевого 
самоврядування Володимирецької 
селищної територіальної громади на

16 000

7000 Економічна ліяльиісгь 1)

0117470 7470 0490 Внески до статутного капіталу суб'єктів 
господарювання

Внески до статутного фонду 
комунального підприємства по 
водопостачання та водовідведенню 
"Аква"

-90 000

017670 7670 0490 Внески до статугного капіталу суб'єктів 
господарювання

Внески до статутного фонду 
комунального підприємства по 
водопостачання та водовідведенню 
"Аква"

90 000

0600000
Управління соціально- культурної сфери 
Володимирецької се.аищііої ради 2 879 449,45

0610000? ̂
Управління соціально- к>'льтурііої сфери :  Ь-ч 444.4?

0100 Дсржакне }ііран.-іІния | ‘ї ?ЧІМІІ)

0610160 0160 0111

Керівництво і управління у відповідній сфері 
у містах (місті Києві), селищах, селах, 
територіальних громадах

Придбання предметів довгострокового 
користування 19 500,00

1000 ОіЬіі І 2 859 ШЩ5

0611010 1010

0910

Надання дошкільної освіти Капітальний ремонт ДНЗ "Казка” по 
вул. Пилипа Орлика,! в смт. 
Володимирець Вараського району 
Рівненської області (утеплення фасаду)

50 000,00

1060

Надання загальної середньої освіти за 
рахунок залишку коштів за освітньою 
субвенцією (крім залишку коштів, що 
мають цільове призначення, виділених 
відповідно до рішень Кабінету Міністрів 
Украши у попередньому бюджетному 
періоді, а також кошті, необхідних для 
забезпечення безпечного навчального 
процесу у закладах середньої освіти)

2 809 949,45

0611061 1061 0921 Надання загальної середньої освіти 
закладами середньої освіти

Капітальний ремонт покрівлі 
Довговільського навчально-виховного 
комплексу "Загальноосвітня школа І-Ш 
ступенів-дошкільний навчальний заклад" 
Володимирецького району Рівненської 
області

639 068

0611061 1061 0921 Надання загальної середньої освіти 
закладами середньої освіти

Реконструкція (модернізаііія) 
Зеленівської ЗОШІ-П ступенів по вул. 
Шкільна,2 в с.Зелене Володимирецького 
району Рівненської області 
(влаштування внутрішніх санвузлів)

688172

0611061 1061 0921 Надання загальної середньої освіти 
закладами середньої освіти

Реконструкція (модернізація) 
Половлівського НВК "ЗОШІ-П ст.-ДНЗ” 
по вул. лесі Українки, 296 в с. Половлі 
Володимирецького району Рівненської 
області (влаштування внутрішніх

100 000

0611061 1061 0921 Надання загальної середньої освіти 
закладами середньої освіти

Капітальний ремонт покрівлі 
Великотелковицької ЗОШ І-Ш ступенів 
по вул. Шевченка, 65 в с. Великі Телковичі 
Володимирецької селищної ради 
Рівненської області

800 000

0611061 1061 0921 Надання загальної середньої освіти 
закладами середньої освіти

582 709,45

Всього 2 895 449.45

Секретар ради Юрій БЛИЩИК



1 7 5 5 2 0 0 0 0 0 0  Додаток № 6
Гкол бю дж ету^ Р'шеїпія Володимирецької селищної ради

"Про зміни до бюджету Володимирецької 
селищної теритріяльиої громади на 2021 рік" 
від березня 2021 року №

Зміни до розподілу витрат місцевого бюджету на реалізацію місцевих/регіональних програм у
2021 році

грн.

Код 
програмної 

класифікації 
видатків та 

кредитування 
місцевого 
бюджету

Код Типової 
програмної 

класифікації 
та

кредитування
місцевого
бюджету

Код
Ф ункціональн

оГ
класиф ікації 
видатків та 

кредитування 
бюджету

Н ай м ен уван н я  головного 
розп орядника кош тів  м ісцевого 

бю дж ету/ відповідального 
ви ко н авц я , най м ен уван н я  

бю дж етної програм и  згідно з 
Т иповою  програм ною  

кл аси ф ікац ією  в и д атк ів  та  
кред и тув ан н я  м ісцевого бю дж ету

Н айм ен уван ня м іс ц ев о ї/р е г іо н а л ь н о ї програм и

Д ата  і номер 
докум ента, як и м  

затвердж ено м ісцеву 
регіональну 

програм у

Усього
Загал ьн и й

фонд

С пец іал ьн и й  фонд

усього
у том у  числі 

бю дж ет 
розвитку

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
пимимі

_
ПКМ)

Ио.ін iim jipoiiM ca а м т п п . і  р;і і . і ___
|{ц іо ііімиїичії.ка сс іііііінп р.і іа 
Irpjwiitiu* м іранл іїн іи

Я Д І і 5 ! Щ І І В і І І І І »
___ І2<.*Л)5

1 Іб
___ІІП*>П5

ІІП4П5
___ If) опи

lf> ОПіТ
0
0
Ô15.» 40» j . r j o n 16001)

0110180 0180
0133

Інша діяльність у сфері державного управ
Програма підтримки Трудового архіву Володимирецької 
селищ ної територіальиої громади на 2021 рік

Р іш ення сели щ ної 
ради №  72 від 

24.12.2020
153 400 153 400

0110180 0180
0133

Інша діяльність у сфері державного управ

Програма розвит ку м ісцевого самоврядувашія 
Володимирецької селищ ної т ерит оріальної громади на 
2021-2025 роки

Р іш ен н я сели щ н о ї 
ради  №  74 від

2 . і . і : . 2о ;о
0 -16 000 16 000

Ш)М > К ііі.н )іи )-і,ом \іі:іл .ік‘ іоі'ііо  (арсіїш -5t* 445 495 »1 0

0116030 6030 0620
Організація благоустрою населених 
пуіпспв

Програма "Благоустрій Володимирецької селищ ної 
територіальиої громади на 2021 р ік"

Р іш ення сели щ ної 
ради №  84 від  

: М  2.2021»
-56 495 

ЗО non

-56 495

ЗШН)
< II.m ill м чи сі іл с о їііа  імк* 
і;ііи‘ 8ііі‘Мі‘Ніі«

ЗО (100 0 0

_ 0 \ \ Щ 2  

_  ік .оитю

ПГ.НИИІО

3242 1090
Інші заходи у сфері соціального 
захист>' і соціального забезпечення

П рограма заохочення громадян, тру()оаих і творчих 
колективів, я к і зробили значний внесок у  розвит ок 
Володимирецької селищ ної т ерит оріальиої громади ради  
на 2021-2025 роки

Р іш ення сели щ н о ї 
ради №  70 від  

24.12.2020
30 000 ЗО 000

----------------------

> н р : т . і і і і т і  іи іііа.іі.ііо- ічЛ .ім чрної 
сф ери Ио.іо ііімиріміької ічмпііііісГі

N ііраи  іініім соїііа.іі.іки кч .'іі.ілрііо ї 
сф ери  ІІО.іиіІІМИрЄПІ.КОІ ІЧМИІППОЇ
иіІЛІ .. .

------------------------------------------------------------------------------------------ ------------------------------------

Л17 0П0

017 000 

000

fil7 ПОО

ЛІ7 000 

' 36 000

0

0

~  “ і»

0

0

0

0612152 2152 0763
Інші програми і заходи у сфері 
охорони здоров'я

Цільова програма "Про забезпечення осіб з  інвалідністю, 
дітей 3 інвалідністю-стомованих хворих т ехнічними  
засобами на 2021-2023роки"

Р іш ення сели щ ної 
ради  №  139 від  

0^ 02.20?!
36 000 36 000

3(111(1
( о іііа .ім іііи  іа м іс і ь і сп іііа .ім іе 
и н е п іі 'ч е ііт і

5SI ПОО 581 000 0 Ї І ! і ї і ї ї | І і В і І

0613242

3242 1090 Інші заходи у сфері соціального 
захисту і соціального забезпечення

Комплексна цільова програма надання пільг т а соціальних 
послуг окремим категоріялі населення Володимирецької 
селищ ної територіальної громади на 2021-2025 роки

581 000 581 000

\Н( ’Ь (И  о  I tf I .l  v i  ren t ~ Г  ')М5.0П ІЛПООЛОІ 0.(10

Секветап ради Юрій БЛИЩИК


