
ВОЛОДИМИРЕЦЬКА СЕЛИЩНА РАДА 
РІВНЕНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

(восьме скликання)

Р І Ш Е Н Н Я

З -і ______ 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,

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 селищної 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 2 068 508,33 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;



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

- іншої субвенції з бюджету Рафалівської селищної територіальної громади 
для виплати заробітної плати працівникам ПШБ, 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;

- 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 на 43 364,33 гривень;

- іншої субвенції з бюджету Антонівської сільської територіальної громади 
на належне функціонування Трудового архіву на 11 440 гривень.

2. Збільшити видатки загального фонду бюджету Володимирецької 
селищної територіальної громади на 1 779 509,33 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, що утворився 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 селищної територіальної громади 
для виплати заробітної плати працівникам ПШБ, 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;

- іитттої субвенції з бюджету Полицької сільської територіальної
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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 на 43 364,33 гривень;

- іншої субвенції з бюджету Антонівської сільської територіальної громади 
на належне функціонування Трудового архіву на 11 440 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 

502 500 гривень, які спрямувати на видатки загального фонду (додаток 3).
Передати із загального фонду до бюджету розвитку

3 312 449,45 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 502 500 гривень.

Зменшити резервний фонд селиш;ного бюджету на 616 100 гривень, які 
спрямувати на видатки загального фонду.

Затвердити доходи загального фонду бюджету Володимирецької селищної 
територіальної громади в сумі 216 967 130,33 гривень, видатки загального 
фонду бюджету Володимирецької селиш;ної територіальної громади в сумі 
219 973 409,90 гривень, з дефіцитом в сумі З 006 279,57 гривень, джерелом 
покриття якого визначити вільні залишки коштів, які утворились на рахунку 
селипїного бюджету станом на 01.01.2021 року.

3. Збільшити видатки спеціального фонду бюджету Володимирецької 
селищної територіальної громади на 3 312 449,45 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 на 
2 809 949,45 гривень,

- коштів переданих із загального фонду до бюджету розвитку за рахунок 
зменшення видатків загального фонду на 502 500 гривень.

4. Збільшити видатки бюджету розвитку бюджету Володимирецької 
селищної територіальної громади на З 312 449,45 гривень, в тому числі:

Збільшення:
- 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 КТПКВІСМБ 1010 «Надання дошкільної освіти»
50 000 гривень;

- по КТПКВКМБ 1061 «Надання загальної середньої освіти закладами 
середньої освіти» - З 309 949,45 гривень;

- по КТПКВКМБ 6030 «Організація благоустрою населених пунктів» - 
350 000 гривень;

- по КТПІСВКМБ 7321 «Будівництво освітніх установ та закладів» - 
50 000 гривень;

- по КТПКВІСМБ 7670 «Внески до статутного капіталу суб’єктів 
господарювання» - 17 000 гривень;

зменшення:
- по КТПКВКМБ 9320 «Субвенція з місцевого бюджету за рахунок 

залишку коштів освітньої субвенції, що утворився на початок бюджетного 
періоду» - 500 000 гривень.

5. Установити дефіцит спеціального фонду селищного бюджету в сумі
4 850 407,54 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 4 056 049,45 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 - 
502 500 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 селищної територіальної 
громади».

8. Враховуючи звернення головних розпорядників коштів бюджету 
Володимирецької селищної територіальної громади здійснити перерозподіл 
бюджетних коштів за програмною класифікацією видатків та
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економічною класифікацією в межах затверджених асигнувань (додаток 3,6).
9. Абзац третій пункту 4 рішення Володимирецької селищної ради від 05 

лютого 2021 року Ш 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 
виробництва в сумі 500 000 гривень, кошти передані із загального фонду до 
бюджету розвитку в сумі 743 600 гривень, в тому числі за рахунок залишку 
коштів освітньої субвенції - 560 000 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.

Василь КОВЕНЬКО



АРКУШ ПОГОДЖЕННЯ 
до рішення Володимирецької селищної ради 

№ ___від ______________ 2021 року

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

Рішення підготував:

Начальник фінансового відділу 
Володимирецької селищної ради Людмила/ЯРМОЛЮК

ПОГОДЖЕНО

Заступник голови селищної ради:

Заступник голови селищної ради:

Секретар ради

Іваш БАЗАКА

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

Начальник загального відділу НаталіяКРУК



Додаток №  1
до рішення Володимирецької селищ ної ради 
"Про внесення змін до бю джету Володимирецької селищ ної 
територіальної громади на 2021 рік" 

від З  І  березня 2021 року

Зміни доходів бюджету Володимирецької селищ ної територіальної громади на 2021 рік

17552000000
(код бюджету)

С п е ц іа л ь н и й  ф о н д

К о д
Н а й м е н у в а н н я  зг ід н о  

3 к л а с и ф ік а ц іє ю  д о х о д ів  б ю д ж ету
У с ь о г о З а г а л ь н и і і  ф о н д

у с ь о г о
в тому числі 

бюджет 
розвитку

10000000 П о д а тк о в і надходж ення

ІЗОООООО
Р е н тн а  п лата  та  п л ата  за в и к о р и стан н я  ін ш их 
п р и родн и х  ресурсів

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

ІЗОЗОІОО
Рентна плата за користування надрами для видобування 
інших кориснііх копалин загальнодержавного значення

5 300 5 300

18000000 М ісц еві податки -12 126 800 -12 126 800

180000000
М ісцеві податки  і збори, що сп л ач у ю ться  
(п ерераховую ться) згідно з П одаткови м  кодексом  
У кр а їн и

12 126 800 12 126 800

40000000 О ф іц ій н і тран сф ерти 2 068 508,33 2 068 508,33
41000000 Від органів державного управління 2 068 508,33 2 068 508,33
410500000 С уб вен ц ії 3 .місцевих бю дж етів ін ш им  м ісц евим  

бю дж етам
2 068 508,33 2 068 508,33

41051000 С у б вен ц ія  3 м ісц ев ого  б ю д ж ету  за  рахун ок  о св ітн ьо ї 
с у б в ен ц ії (н а  о п лату  прац і з н ар ахуван н ям и  
п ед аго г іч н и х  п р ац івн и к ів  ін клю зи вн о -р есу р сн и х  
ц ен тр ів )

856 425 856 425

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

79 313 79 313

41053900 Інші субвенції 3 місцевого бюджету 1 132 770,33 1 132 770,33

в т.ч.
Інша субвенція з бюджету Рафалівської селищної 
територіальної громади на утримання лікувального 
корпусу в смт. Рафалівка

548 802 548 802

в т.ч.
Інша субвенція з бюджету Рафалівської селищ ної 
територіальної громади на утримання Трудового архіву 120 000 120 000

в т.ч.

Інша субвенція з бюджету Рафалівської селищ ної 
територіальної громади для виплати заробітної плати 
працівникам ПШ Б, які знаходяться на території 
Рафалівської ТГ

129 843 129 843

в т.ч.

Інша субвенція з бюджету Каноницької сільської 
теритріальної ф ом ади  на підтримку діяльності 
комунальної установи "Володимирецький інклюзивно- 
ресурсний центр" Володимирецької селищної ради

7 321 7 321

в т.ч.

Інш а 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

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

22 000 22 000

в т.ч.
Інша субвенція з бюджету Антонівської сільської 
територіальної громади на виплату розрахункових 
працівникам КЗ КДЮ СШ

43 364,33 43 364,33

Інша субвенція з бюджету Антонівської сільської





Додаток 2

до рішення Володимирецької селищної ради 
Володимирецької еелищної територіальної 

громади на 2021 рік" 

від з  V . 0 3  . 2021 року №

Зміни фінансування бюджету Володимирецької селищної громади на 2021 рік 

17552000000
( код бюджс'гу)

Код
Назва

Всього Загальний фонд
Спеціальний фонд

Разом
в т.ч. 

бюджет 
розвитку

І 2 3 4 5 6

.......................
200 000 Внутрішнє фінансування 3 023 450,45 -288 999,00 3 312 449,45 3 312 449,45
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 -3 312 449,45

' ! 
3 312 449,45 3 312 449,45

Всього за типом креди гора -288 999,00 3 312 449,45 3 312 449.45
600 000 Фінансування за активними операціями 3 023 450,45 -288 999,00 3 312 449,45 3 312 449,45
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 -3 312 449,45 3 312 449,45 3 312 449,45

.........  .......  ....  ■
Всього за типом.5ї>]ТТ^б<я;вСіо/)ов'Чгіаі^ 3 023 450,45 -288 999,00 3 312 449,45 3 312 449,45

Секретар ради Юрій БЛИЩИК



17552000000 
(код бюджету)

Додаток jV« З
до ріш ення  Володнлііфсиі.»гої селншлої ряди ’’Про зміни до бюджету 

щної громади j ia  2021 р ік '' 
рок-у №

Вололиліирецької селищної громади на 
^  березня 2021

Зміни розподілу видатків бюджету Володимирецької селищної територіальної громади на 2021 рік

Загальний фонд Спеціальний фонд

Код Код
3 них

1  ннх
Гнпопої
іограмиої
іяснфікац
индатків

іеднтуилн
ІІЯ

іісиевого
йоджету

кдаснфік
ЙЦІЇ

ІІИДЯТКІВ
та

кредіггув
аііия

бюджету

НаГіменупаїїіія головного розпорядника коштів місцевого бюджету/ 
відповідального виконявия, няймснуваїнія біоджстноТ програми 

згідно 3 Типовою програмною класнфікаиісіо видяткІ« та 
«средитування місцевого бюджету

усього видатки
сиожшшпш!

оплата праці
комунальні 
послуги та 
снсргоносії

аидитки
розашииу

усього
у тому числі 

біоджет 
розвитку

видатки
спожноанн

оплата праці
комунальні 
послуги та 
енсргопосії

вішаткн
розвитку

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

РАЗОМ

3 4 5 6 7 9 10 п 12 ]3 14 15 , 16(гр5-^-гр.Ю)

197 440 105 280 0 Мі.\ ПІК) <1(1 383 000,00 о .т і 0,00 0,00 383 «00,00 383 «00,00 ^8(1 4 (ІМІН

1Т ' ц ії 197 440 105 280 0 0 383 000 383 000 0 0 383 000 383 000 5SU 1 14

137 440 J05 280 0 J6  000 16 000 0 16 000 16 000 iV i м и

0150 о т

Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне 
забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у 
місті ради (у разі її створення), міської, селищної. сі^и.ської рал

-28 000 -28 000 -20 490 -28 000

0J60 0 1 11
Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті 
Києві), селищах, селах, тхіргіторіальних іромалах

3 000 3 000 3 000

0180 0133 Інша діяльність у сфері державного управління 162 440 162 440 125 770 0 0 16 000 16 000 0 0 0 16 000 1........ 1 178 440

в т.ч.
П рограм а ііідтріьмки Трудосюго архічу Ііолодилпірсцької 
сслич()Ю Їтериторіальноїгро.мади на 20'^] рік.

153 440 153 440 J25 770 153 440

в т.ч. :
П рограм а розвит ку м іа іевого  самоврядупатія Володимирецької 
селищ ної т ерит оріальноїгромаОи иа 2021-2025 роки

9 000 9 000 16 000 16 000 16 000 16 000 25 000

'V ä o te - / '- ' СоціальииГі члм іеі і а  соц іальн е  іаб е т о ч ен н ії М} ооп ЗО 000 . "ІІ'О 0 0 0 0 і і І І І і І Й І і Н ЗО 000

3242 ' 1090
Інші -заходи у сфері соціального захисту і соціалі.ного 
забезпечення ЗО 000 ЗО 000 0 0 0 0 0 0 0 0 II 0 ЗО 000

«т.ч.

Програма заохочення громадян, т рудових і творчих ко:іективів, 
як і зробили ліачт ііі внесок у  розвит ок Лолодютреір>кої сслии(ної 
т ерит оріальної громади иа 2021-2025 роки

ЗО 000 ЗО 000 зо  0 0 0

Ж и їл о ііо  ісомунально іи сп о д ар сіп о зо  0 0 0 зо  00 0 '^о 350 000 350 000 350 000 330 000 380 000

6013 0620 Водопровідно-каналізаційне господарство 45 000 45 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 45 000

в т.ч.

Ро'звіипок лситлобо-ісомуна/ніного господарст ва Володимирецької 
селищ ної територіа.'иіиаїгромади на 2021 рік

45 000 45 000 45 000

6030 0620 Організація благоустрою населених пунктів -зо  000 -ЗО 000 0 0 350 000 350 000 0 0 0 350 000 350 000 320 000

0 т.ч.
Цільово програ.\ш "Ііпагоустрііі Володимирецької се.'іиіцної 
те()шпор 'иш>иоїгромади на 2 0 2 і  р ік" -зо  000 -зо  000 350 000 350 000 350 000 350 000 320 000

6090 0640 Інша діялі.ність у сфері житлово-комунального !Ч)сподарства 15 000 15 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 (1 І^ІНІІІ

в т.ч.
Розвиток ж ит лово-комунального господарства Володи.\иірецької 
селищ ної терит оріальної громади иа 2021 рік 15 000 }5  000 15 000

: 7000 і'ЛСОИОМІЧІїа ДІ5ІЛЬІПСТІ> іШ Л -:.  './ 't- 'O 17 000 0 '- ;:0 І-ОП.І 17 000 17 001)

7670 1 , 0490 Внески до статутного фовду суб'єктів господарюваі/ня 17 000 17 000 17 000 17 000 17 000

сел м іц ііо їр ал .1 1 ^.Sl М .'О З ІІІ2Ї5Й:'Й6^ЙЗ 449 811,53 3 429 449,45 0,00 0.00 0.00 3 429 449,45 3 і : ‘>4 ( .0 1 1  .м н .-к

сел м ш н о їіи и іі 2 58ІК 69,33 1 І :5 Й ІІ6 9 ІЗ З , 449 811,53 182 513,25 0,00 3 429 449,45 0,00 0.00 3 429 449,45 * І2 'І4 ! ‘М=; (. 011 -4 8 .-S

0100 'уї' 106 700 ' Ш Л  .106.С7Й 19 500 II 0 19 500 19 500 126 200

0160 ОМІ
Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті 
Кисві), селищ ах, селах, територіальних громадах «06 700 106 700 18 700 19 500 19 500 19 500 19 500 126 200

1000 Ш В ІТЯ ;Ж 1 923 204,75 1 116 815.00 , ,140 000 00 0,00 3 359 949.45 0,00 0 00 3 359 949,45 3 359 949,45 5 2S3 154.20

1010 0910 Надання дош кільної освіти 120 000 120 000 98 360 50 000,00 50 000.00 50 000,00 50 000,00 Ї70  000

[020
Надання загальної середньої освіти за рахунок коиїтів місцевого 
бюджету 616 809 616 809 2 J8  696 180 000 0 0 0 0 0 0 0 0 М і. 80')

1021 0921 Надання середньої освіти закладами загальної середньої освії и 616 809 616 809 218 696 180 000 0 0 0 ОІоМІУ



Загальний фонд Спеціальний фонд

Код Код ) 3 них ) 3 них
Типової Функціои

іяснфікаи
ПИЛЯ1КІП

та
)еднтувяп

ия
іІсцепого
5іоджсту

ісласифіїс
ації

видяткіо
та

кредитуй
аиня

бюджету

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

згідно 3 Типовою програмною класифікацією видатків та 
іфсднтуваїїня місцевого бюджету

усього (ішіатки
сіиїжиііипня

оплата праці
комунальні 
послуги тя 
енсргоиосїі

аидашки
розишпиу

усього
у тому числі 

бюджет 
розвитку

видатки
спожнванн

я

оплата праці
комунальні 
послуги та 
енергоносії

видатки
розвитку

в т.ч. кошт» 
передані із 
загального 

фонду до 
бюджету 
розвитку

РАЗОМ

2 3 4 5 6 7 8 9 10 и ]2 ІЗ 14 15 16(гр5+гр.І0)

1060

Надання загальної середньої освіти за рахунок залишку коштів за 
освітньою  субвемцісіо (крім залишку коштів, що маю ть цільове 
прнзиачен}}я, виділених вілповідію до рішень Кабінету Міністрів 
України у попередньому бюджетному періоді, а також  коштів, 
необхідних для забезпечення безпечного навчального процесу у

213 501 213 501 0 0 0 3 309 949,45 3 309 949,45 0 0 0 3 309 949,45 3 309 949,45 3 523 450

1061 0921 Надання загальної середньої освіти закладами середньої освіти
213 501 213 501 3 309 949,45 3 309 949,45 3 309 949,45 3 309 949,45 ' 3 523 450

1070
096

Надання позаш кільної освіти закладами позашкільної освіти, 
заходи із позаш кільної роботи з дітьми 130 000 130 000 106 557

і 130 099 0 Методичне забезпечення діяльності закладів освіти -173 364,25 -173 364,25 -133  797

115І 0 9 9 0
Забезпече діяльїюсті інклюзивно-ресурсних центрів за рахунок 
коштів місцевого бю джету 80 521,00 80 521,00 60  000 ,00 80 521

і ! 5 2 09 9 0
Забезпечення діяльності інклюзивно-ресурсних центрів за рахунок 
освітньої субвенції 856 425,00 856 425,00 701 988 ,00

1210 09 9 0

Надання освіти за рахунок залишку коштів за субізенцісю з 
державію го бюджету місцевим бюджетам на надання державної 
пiлтpи^^JCJ  ̂особам 3 особливими освітніми потребами 79 313,00 79 313,00 65  011 ,00 79 313

0 \ ’орона здорои'и : 884 802 884 802 0 0 0 0 0 о' ізІЙІШізвІ
201 0 0731 Багаю профільна стаціонарна медична допомога населенню 798 802 798 802

2111 072 6
Первинна медична допомога населенню, що надається центрами 
первинної медичної (медико-санітарігої) допомоги 50 000 50 000 50 ООО

2 і 52 0763 ІНШІ програми і заходи у сфері охорони здоров'я 36 000 36 000 36 000

в т.ч.

Цільова програма "Про забезпечеіиія осіб з інвалідністю, дітей з 
іиишіідністю-спюмоаапих хворих технічними засобами па 2021- 
2023 роки" 36 000 36 000
Соціл-'іьпиіі кічпст і соіи:ь'п>иезабезііепеіііііі -1І:2:'025Г75' -497 164,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 (І.ІІО 0.00 0,00

3104 і 020

Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання 
і'ромадян. які не здатні до самообслуговування у зв’язку з похилим 
віком, хворобою , інвалідністю -753 539 -753 539 -497 164 -ЗО 500 -753 539

3112 1040
Заходи державної політики з питаш> дітей та їх соціального 
захисту 18 000 18 000 18 000

3121 1040 Утриманіїл та забезпечення соціальних служб 42 513,25 42 513,25 41 913,25 42 513,250

3242 1090
І1ШІІ заходи у сфері соціальіюго захисту і соціального 
забезпечення 58! 000 581 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 581 000

« іп.ч.

Комплексна цільова про,у)амо надання пільг, та соїііальних послуг 
окремим категоріям населення Н олодимирецькоїселищ ної 
терит оріальноїгіюм аОи на 2021-2025 роки 581 000 58! 000 581 000

4000 К\'.'ІЬТУ1)1І і м нстсн гви ^346957 -267 342 -27 600 0 0 (1 0
403 0 082 4 Забезпечення діяльності бібліотек 7 843 7 843 6  429 " N1.-

406 0 0828
Забезпечення діяльнос ті палаців і будинків культури, клубів, 
центрів дозвілля та інших клубних закладів -354  800 -354 800 -273 771 -2 7  6 00 МІН

; 500«і ФІЗНЧПІІ ку л ь і> р «  і спорт ;Г: :9 Ж 5 Ш з 0,00 0,0( 0,00 0,00 0,00 IIІІІІ 0,00 0.00 0,00 126 145.33

503! 081 0
Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо- 
юнацьких спортивних шкіл 126 145,33 126 145.33 ' 97 502.53 Сг. І ( '

7000 ^ І'.копомічиїї д іял ь н іст ь 50 000 50 000 \0 50 000 50 000 50 000

7320 Б уд івни ц тво  об’ск т ів  соц іальи о-культуп н ого  п ри зн ачен н я 50 000 50 000 0 0 0 50 000 50 000 50 000

7321 0443 Будівництво освітніх установ та закладів 50 000 50 000 50 000 50 000 50 000

ФІИПІІСОІИІІІ ІИДІІІ.Г1 И<>Л<ЩИМИПСиЬКОЇ:СЄЛІіииіОЇ1)аДІ{ : -99!) 800.00 -383 700 0 -38 700 0 -500 000 -500 000 0 -500 000 -500 000 -1 499 800.00

Ф ііи іп с о т ііі  кі;ші.і Бо.<іолиміП)сііьісої с с л т і т о ї  ради -999 800,00 -383 700,00 0,00 -38 700,00 0,00 -500 000,00 -500 000,00 0,00 0,00 .І.П., -500 000,00 -500 000,00 -1 499 800,00
0100 ■. 'ІОР>і':іипг> \'іір іт .т іп іііі іЗ З  700,00 -33 700 0 -38 700 0 0 0 « 0 -33 700,(Ю

0 І6 0 01 11
Керівництво і управління у  відповідній сфері у містах (місті 
Кигві), сслишах, селах, територіальних громадах -33 700 .00 -33 700 -38  700 0 0 0 -33 700.00

9000 ІУІіжбюджеіиі тр :и ісі|)ертц : -350:000,00 г350 000;00 0,01 0,00 1 0 0( -500 000,00 : -500 000,00 0,00 0 00 0,0(1 -500 000,00 -500 000,00 -840 000,00



Загальний фонд Спеціальний фонд

Код Код
Фупкціои

3 3 н и х
3 ННХ

іясіїфікяи
видатків

та
7едіітувяіі

ІІЯ
1ІСЦ СВ0Г0

бюджету

клясифік
ац ії

видятічіи
тя

ісрсдіітув
ЛІН ІЯ

бюджету

Найменування г о л о із і іо г о  розпорядника коштів місисвого бюджету/ 
підповідіїльиого виконавня, найменування бюджетної програми 

згідно 3 Типовою програмною кляснфікацісю видатків та 
кредлтупалия міспевого бюджету

усього <гші(іпіки
спожиоашиї

оплата праці
комунальні 
послуги та 
енергоносії

видатки
роліитку

усього
утом у числі 

бюджет 
розвитку

видатки
споживанн

я

оплата праці
комунальні 
послуги та 
енергоносії

видатки
розвитку

в  Т -Ч , кошти 
передані із 
загального 

фонду до 
бюджету 
розвитку

РАЗОМ

? 3 4 5 6 7 Н 9 10 п !2 ■ ' ІЗ 14 15 +гр./0)

9320 0 )8 0

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

-500 000,00 -500 000,00 -500 000,00 -500 000,00 -500  000-00

9770 0180 Інші субвенції 3 місцевого бюджету -350 000 -350 ООО 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ( -350  000,00

в т.ч.

СудііЄ)щЬ\ Рівпанському о бла а ю м у бюд.ж'ету на виконання 
"Програми розвитку аатомобі'іьиих д оріг загального 
користування держ авного піамісіїеаого значення на 2021-2022  
роки  V Володимирецькій се.'иіиіііій терипшріальнпі гром аді" на 
співфіїшнсування об'скту "Поточний середній ])емоип) 
аотомобільїю і'дороги 0  (80203 Володимирець-Красиосіл:ін-Ма;іі 
Тепковичі на дітіниі км  /.? і 4 00-км І9  і 4 0 0 ” -350 ООО -350  000,00

8700 0133 Резервний фонд -1 > і: Й ^ 5 7 0 ■І

8710 0133 Резервний фонд
всього ВИ ЛЛ ТК И і / л: 3 312А 49А 5 »,»1) ІІ.ММ 11.0(1 Л 312 444,4“! . ї . ч :  І-1Ч.ІГ

...........
001

С ек р ет ар  ради Ю рій  Б Л И Щ И К



Додаток 4
до рішення Володимирецької селищної ради 

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

від З березня 2021 року №

МІЖБЮДЖЕТШ ТРАНСФЕРТИ на 2021 рік

175520000000
(код бюджету)

1. Показники міжбюджетних трансфертів з інших бюджетів

Код Класифікації 
доходу бюджету / 

Код бюджету

Найменування 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, що 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 Каноницької сільської 
територіальної громади на підтримку діяльності 
комунальної установи "Володимирецький інклюзивно- 
ресурсний центр" Володимирецької селищної ради

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 Полицької сільської територіальної громади 272 000

41053900

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

548 802

41053900
Інша субвенція з бюджету Рафалівської селищної 
територіальної громади на утримання Трудового архіву 120 000

41053900
Інша субвенція з бюджету Рафалівського селищної 
територіальної громади для виплати заробітної плати 129 843

17544000000 Бюджет Рафалівської селищної територіальної громади 798 645

41053900 Інша субвенція з бюджету Антонівської сільської 
територільної громади на виплату розрахункових

43 364,33

41053900 Інша субвенція з бюджету Антонівської сільської 
територіальної громади на належне функціонування 11 440

17537000000 Бюджет Антонівської територіальної громади 54 804,33
II. Трансферти до спеціального фонду бюджету



X загальний фонд 2 068 508,33
X спеціальний фонд 0

2. Показники міжбюджетних трансфертів іншим бюджетам

Код програмної 
класифікації 
видатків та 

кредитування 
місцевого 

бюджету/код 
бюджету

Код Типової
програмної
класифікації
видатків та
кредит)'вання
місцевого
бюджету

Найменування трансферту/Найменування бюджету-отримувача 
міжбюджетного трансферту Усього

І. Трансферти із загального фонду бюджету

3719320 9320

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

періоду -500 000

3719770 9770

Субвенція Рівненському обласному бюджету на виконання 
"Програми розвитку автомобільних доріг загального 
користування державного та місцевого значення на 2021-2022 
роки у Володимирецькііі селищнііі територіальній громаді" на 
співфінансування об'єкту "Поточний середній ремонт 
автомобільної дороги 0  180203 Володимирець-Красносілля- 
Малі Телковичі на ділянці км 13+400-кмІ9+400" -350 000

17100000000 О бласний бю дж ет Р ів н ен ськ ої області -850 000

II. Т рансф ерти  із сп ец іал ьн ого  ф онду бю дж ету

X Усього за розділами І,II, у тому числі;
загал ьн и й  ф онд 1 218 508,33

X сп ец іальн и й  ф онд 0

Секретар ради Юрій БЛИЩИК



Д одан ж  S
до рішення Во.іодиміірі‘иькоїсслиш иї рали 

"П ро Віїессціїн 1МІН ЛО бю.'іжгту ВиЛОЛІІМІїрі'ІІЬКО? СГЛІІІІІІИІІТерИТОрЬиіІ.ІіиТ 
громади на 2021 Й J J

ви 2021 РОК. -У»(^ 1-4

РОЗПОДІЛ
коштів бюджет)’ розвитку на здійснення заходів на будівництво, реконструкцію і реставрацію, 

капітальний ремонт об'єктів внробніїчої, комунікаційної та  соціальної інфраструктури за об'єктами 
та  іншими капітальним и видаткам и у 2021 році 

17552000000

Код іірограмкоТ 
класіїфікішії 
вііллткіата 

креднт\-вішіія 
мкисскі бюджетів

Код типової 
іірогринноТ 

класвфікяиіГ та 
крелнт)'вання 

MicUPDHS 
бюджетів

Код 
Прогрпмвої 
к-іаснфікаиі 
Т Бндиткю

к-релит5-ван 
HS мігцевш 
бюджетів

Наймеїіувапин головної о розпорядника/ 
відповідального внкоііацця, бюджетної програми 

або напряму ввдатків ігідноз Типовою 
програміїоиі класифікацією та кр«лит>'вапіі« 

місцевих бюджетів

Напмекуваиия об'сета будівництва/внд 
будівельииї робіт, у тому числі проск-тиі 

роботи

Загальна 
тривалість 
будівництва 
(рік початку 

і
завершения

)

Загальна
вартість

будівництва.
гривень

Рівень 
виконаиня робіт 

на початок 
бюджетного 
періоду, %

Обсяг видатків бюджету 
ріивнтку. які 

спрямовуються па 
булівинцтво об’скта у 
бюджетному періоди 

грянсиь

Рівень 
ютонност 
і («Тсь'іа 
на кінець 
бюджетно

періаду.
%

ою иооо 383 000
■ о и о о о о Вололи’миосиька сслиідпа пялА 283 000

0100 Деож авие упоаш іш ня 16 000

0110180 0J80

0133
Інша діяльність у сфсрі державного 
управління

Програиа розвит ку місцевого 
самовряпування Володіїмнреііькаї 
селииіііоїіпериторіа'іьноїгромади на 
202J-2025 роки

16 000

6000 ЖиТЛОВОгКОІЇЛЖааьнеГОСПОДарСТВОй:::'

0116030 6030 0620 Органпаціл благоустрою населених пунктів

Програма "Илагпустріїї 
Во.-іодіьчіїраіькоГ селиніїшї 
іщ п т о р іа іьно їгр о м а ди  на 202і  рік"

350 000

7000 Е к 'Ш Ш ічкадШ ЇШ сіт»  І: л 37 000

0117470 7470 0490
Внески до статутного капіта;іу с>-б'сктін 
господарювання

Внески ()о статутного фонду 
комунаїьного підприємства по 
водопостачанню т а водовідвсОенню 
"Аква"

-90 000

017670 7670 0490
Внески до статутноді капіталу суб'гктів 
господарювання

Внески до статутного фонду 
крмуяш ьного підприсмства по  
водопостачанню та водовідвсденніо 
"Акеа"

107 000

л/гп(ісілпи\д и и \Ли и-й:;-:-. •
У іфаїкіініїи  соціальни- культурної сфери 
Володн.миік-цької селищ ної ради

3 429 449,45

ОбіОІКІО
У пряиліїш я сопіальио- к>льт5риої сфери 
І іо л о зп м и р си ько їсе ли щ и о ї ради

3 429 44У,45 ■

010« Дсржаш іе лнраиліиия 19 500,00

0610160 0160 0111

Керівництво і управління у відповідній сфері 
у містах (місті Києві), селищах, селах, 
теріггоріальних фомадах

Придбаніїя предметів довгострокового 
користування

19 500,00

1000 О світа ■'Л л:;'::;,: 3 ^ 9 4 9 . 4 5

0611010 1010

0910

Надання дошкільної освіти Капітаїьшш ремонт ДН 'І "Казка" по 
в}’л. Пилипа Орлика. 1 в смт. 
Волооимирсць Вараського району 
Рівненсько) області (утеплення фасаду)

50 000.00

1060

Н адання загальної середньої освіти за 
рахунок залиш ку кош тів за освітньою 
субвенцією (крім залиш ку кош тів, шо 
м аю ть цільове призначення, виділених 
відповідно до ріш ень Кабінет) М іністрів 
У країни у попередньому' бюджетному 
періоді, а також  кош ті, необхідних для 
забезпечення безпечного навчального 
процесу у закладах  середньої освіти)

3 309 949,45

0611061 !06! 0921
Надання -{агальної середньої освіти 
закладами середньої освіти

Капітаїьниі! ремонт нокріачі 
Довговщьського навчаїьно-виховного 
ком т ексу "Іасачьноосвітня школа !-1П 
ступенів-оошкільниіі навчальний іак іа д "  
Володгимирецького району Рівненської 
області

639 068

0611061 106І 0921 Надання загальної середньої освіти 
закладами середньої освіти

Реконструкція (модернізація) 
Зелеиівської ЗОНІ 1-І] ступенів по вул. 
Ш киьна,2 в с.Зелене Володимиреі/ького 
району Рівненської області 
(аіаштувалня внутрпипіх сонв}-пів)

688 172

0611061 !061 0921 Надання загальної середньої освіти 
закладами середньої освіти

Реконструкція (модернізація/ 
П оловш ського  Н ВК "'Ю Ш 1-І! ст.-ДНЗ" 
по вул. Л есі Українки. 296 в с. П олот і 
Волидкмирецького району Рівненської 
області (віаштування внутріїииіх 
санвухчів)

100 000

0611061 1061 0921
Надання загальіюї середньої освіти 
закладами середньої освіти

Капітальний ре.монт покрі&іі 
Ве.‘пікоталкоішцької ЗОШ  1-111 ступенів 
по пул. Ш евченка.65 а с. Великі Телковичі 
Волооіаіиреііької сеіииіної ради 
Рівненської області

800 000

0 6П 06І 106! 092 г
Надання зага-чьної середньої освіти 
закладами середньої освіти І 082 709.45

Екояош чйаліяльністеїі^лч^ ' 50000.00

7320
Будівництво об 'єктів соціально- 
к'лльтч'рного призначення

50 000,00

0617321 732! 0443 Будівництво освітніх установ та закладів

Реконструкція Д овговиьського НВК  
'"ЮШ 1-111 ст. -Д Н Г  по вуї.
Шевченка. 19 у  с. Дочгово.ія Вараського 
раііону Рівненської області

50 ОООМ

3719320 9320 0 1 8 ^ «
^^і^дау^йій тїв  о с в ї т н ї« ^ > ^ ^ ^ і ! ^ о

р ю о д ^ іт ф  п ^ іо д у
■500 000

1-------ІІІ веь9Іо  ! Г; Л  ї  У Ь  . и ;1 Ш і2 :4 4 9 ^ 4 5ТГ?



17552000000
(код бюджету)

Зміни іозподілу витрат місцевого бюджету на реалізацію місцеві
2021 році

Додаток №  6
до рішення Вололимирсцької селіш іноїрадн 
"П ро зміни до бюджету’ Володимирецької 

селнщ іїоГтеритріальноїі'ромади на 2021 рік*'

>
вІд ^У  б ерезн я 2021 і>оку№  »?,.?.)■

іоиальних програм у

гри.

Код 
npoqiaMHoï 

класифікаи» 
піідаткІБ та 

креднтуваїпія 
місиспого 
бюджету

Код Тішоиої 
програмної 

класифіканії 
та

крсднтунпіїня
місцевого
бюджету

Код
Функніональн

оГ
класифікації 
видатків та 

крелнтуватія 
бюджету

НаГімснуваиня головіюго 
розпорядника коштіп місцевого 

бюджету/ відповідального 
виконппця, паґіменунаппя 

бюджетної програми згідно з 
Типовою програмною 

кляснфікаиіею видатків тя 
крсдитувапня місцевого бюджету

ІІаймспуваїпіп місцевоі' / регіональної програми

Дата і номер 
документа, яким 

затверджено місцеву 
регіональну 

прог|)аму

Усього

Счсиіяльиш і фонд

Загальний
фонд усього

у тому чнсл» 
бюджет 

розвитку

! 2 4 5 6 7 8 9 ІО
010000 2П 9 4 5 16 000 а
МИ 000 :  11 о.і'; 195 945 16 000 0

0100 r s  і 10 )б2  440 ViTooi. 0

0110180 0180 0133
Інша діяльність у сфері лсржатіого 
управління

Програма підтримки ГруОового архіву Володимирецької 
селтцииї територіальної громади иа 2021 рік

Рішення селищної 
ради № 77 від 

24.12.2020
356 872 356 872

0110180 0180 0133
ІНШІ) діяльність у сфері лсржаніюго 
управління

Програ.\іа розвитку місцевого самоврядувоиия 
володимирецькоїселииіиої терипіоріальиоїгромо(Ьі на 
2021-2025 роки

Ріиіеніія селишної 
ради Х« 74 від 

24.12.2020
25 000 9 000 16 000

0 1 I0Î80 0180 0133
Іінііа діяльність у сфері лсржаиноі'о 
упраолілня

Програма підтримки Трудового архіву Нолодимирецької 
се.іиирюїтериторіальиої громади па 2021 рік

Рішення селищної 
ради № 72 від 

24.12.2020
-203 432 -203 432

6000 Жцтлоіш-ісомл'пально і осподарсі'пЬ 3 505 3 505 0

01 І6013 6013 0620
Вологіровідно-каналізаціннс
госноларстпо

Ролштак жииі'іово-камунальїіого господарства 
Нолодимирецької селгпциої територіальної громади иа 
2021 рік

Рішсііия селищної 
ради № 91 від 

24.12.2020
-50 000 -50 000

0)16014 6014 062 1
Водопроиідно-каналізиційне
господарство

Розвиток жиппово-комупальио^:о господарства 
Володимирецької се:ппциої територіальної громади иа
2021 пік

РІшеїПІЯ сслишиої 
ради № 82 від 

24.12.2021
95 000 95 000

0 j 16030 6030 0620
Організація блаї оустрою насолених 
иуінпів

Програма "Благоустрііі Володимирецькоїселшциої 
територіальиоїгромади на 2021 рік"

Рішеїпія селищної 
ради № 84 від 

24.12.2020
-56 495 -56 495

0116090 6090 0640
Інша діяіп.ніс'гі. у сфері жнтлоію- 
комуналі.ного госполарстна

Розвиток жипіюво-комупальиого господарства 
Володимирецької селиіциої територіальиої громади иа
2021 рік

Ріціеїшм селищної 
радн № 82 від 

24.12.2020
15 000 15 000

3000
СЬціальпиі'і захист т а  соціальне ■
ііібеЗПСЇЧСПИИ

ЗО 000 ЗО 000 0 0

0113242 3242 1090
Іниіі заходи у сфері соціа;п.ного

Програма заохочеиия громадян, трудових і творчих 
колективів, які зробили зиачниіі внесок у  розвиток 
Володимирецької селіпцноїтериторіїиьноїгромади на
2021-2025 роки

РІІІІСІПНІ селишної 
ради № 70 під 

24.12.2020
30 000 зо  000

ОбАОООО
617 000 617 000 0 0

617 000 617 000 0 0

Охб'ронл'зййЬов^й'' 36 000 36 000 0 0

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

Цільова програма "Про забезпечення осіб з іива.'іідиістіо. 
Оітей 3 інвалідніепио-стомоваиих хворих технічними 
засобами на 2021-2023 роки"

Рішєіиія селищної 
ради № 139 від 

05.02.2021
36 000 36 000

СоцІаЩіїшГгЗД«^ : 
і:}Г>(>'іііЄ'і(‘піп!

581 000 581 000 0

0613242 3242 і 090
Інші заходи у с<1іері соціального 
захнс'іу і соцішіЬіюго забочпечеіи»?

Комплексна цільова програма иадаїної пільг, іщі соціальних 

селищної терппюріапіпої };202у іЩ

Рішенця селишної 
радн № 195 від 

31.03.2021
581 000 5<S/ 000

...... ......... ..... Ч -350 П0( -350 000 II

Мі/ К  1 А
-350 000 -350 000 0

9000 'ш? Міжбіоджстні т  папсфертп і ff гч J І І І І Т: і : ' 3^0 00( -350 000 0

3719770 9770 0J80 Ьниі субвелції .3 місцевого бюджс’іу

Програма розвитку 
користування ОержаЩо^^ ща 
2022 роки у  Володими^и^іі^'.і 
громаді " \ \

ьних ( 
)ліісце<
{̂ .‘ППІІІ
Ь . \

h'l̂ -tn '̂nimijpTa
іа 2ot 

льнш  ̂

‘Л
о

■Л“
о

ë .

1
шеіпні селищної 
}Яди Ха 168 нід 
' 05.02.2021

-350 000 -350 000

в с ь о г о  и и л л ї і с ш 'Ч у 478 945.00І 462 945.00 16 000.0Q 0.00

Секретар ради
« 2їГ

іорігі клитик


