
ВОЛОДИМИРЕЦЬКА СЕЛИЩНА РАДА 
РІВНЕНСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

(восьме скликання)

Р І Ш Е Н Н Я

сЗй _ 2021 року Хо 3̂ 0 &

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, 

ВИРІШИЛА:
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», рішення Володимирецької селищної ради від 29 березня 
2021 року № 211 «Про внесення змін до бюджету Володимирецької селищної 
територіальної громади на 2021 рік», від 21 травня 2021 року № 255 «Про внесення 
змін до бюджету Володимирецької селищної територіальної громади на 2021 рік», 
а саме:
1. Збільшити доходи загального фонду бюджету В о л одимирецької селищної 
територіальної громади на 6 755 912 гривень, в тому числі за рахунок:
Збільшення:
- субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо 
соціально-економічного розвитку окремих територій на 1 160 000 гривень;



- субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на реалізацію заходів, 
спрямованих на підвищення доступності широкосмугового доступу до Інтернету в 
сільській місцевості на 881 930 гривень;
- субвенції з місцевого бюджету на забезпечення якісної, сучасної та доступної 
загальної середньої освіти «Нова українська школа» за рахунок відповідної 
субвенції з державного бюджету на 1 624 569 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 55 245 гривень;
- субвенції з місцевого бюджету на здійснення підтримки окремих закладів та 
заходів у системі охорони здоров'я за рахунок відповідної субвенції з державного 
бюджету на 195 500 гривень;
- іншої субвенції з бюджету Антонівської сільської територіальної громади на 
оплату комунальних послуг та енергоносіїв КНП "Володимирецька 
багатопрофільна лікарня" Володимирецької селищної ради на 150 000 гривень;
- іншої субвенції з бюджету Каноницької сільської територіальної громади на 
оплату комунальних послуг та енергоносіїв КНП "Володимирецька 
багатопрофільна лікарня" Володимирецької селищної ради на 75 000 гривень;
- іншої субвенції з бюджету Каноницької сільської територіальної громади на 
оплату комунальних послуг та енергоносіїв КНП "Володимирецький центр 
первинної медико-санітарної допомоги" Володимирецької селищної ради на 
35 000 гривень;
- іншої субвенції з бюджету Каноницької сільської територіальної громади на 
належне функціонування Трудового архіву на 35 000 гривень;

перевиконання дохідної частини бюджету Володимирецької селищної 
територіальної громади на З 023 670 гривень.
Зменшення:

іншої субвенції з бюджету Антонівської сільської територіальної громади на 
оплату комунальних послуг та енергоносіїв КНП "Володимирецька центральна 
районна лікарня" Володимирецької районної ради на 480 002 гривні,
2. Збільшити видатки загального фонду бюджету Володимирецької селищної 
територіальної громади на 4 965 204 гривні, в тому числі за рахунок:
Збільшення:
- субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на реалізацію заходів 
спрямованих на підвищення доступності широкосмугового доступу до Інтернету в 
сільській місцевості на 881 930 гривень;



- субвенції з місцевого бюджету на забезпечення якісної, сучасної та доступної 
загальної середньої освіти «Нова українська школа» за рахунок відповідної 
субвенції з державного бюджету на 1 206 017 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 55 245 гривень;
- субвенції з місцевого бюджету на здійснення підтримки окремих закладів та 
заходів у системі охорони здоров'я за рахунок відповідної субвенції з державного 
бюджету на 195 500 гривень;
- іншої субвенції з бюджету Антонівської сільської територіальної громади на 
оплату комунальних послуг та енергоносіїв КНП "Володимирецька 
багатопрофільна лікарня" Володимирецької селищної ради на 150 000 гривень;
- іншої субвенції з бюджету Каноницької сільської територіальної громади на 
оплату комунальних послуг та енергоносіїв КНП "Володимирецька 
багатопрофільна лікарня" Володимирецької селищної ради на 75 000 гривень;
- іншої субвенції з бюджету Каноницької сільської територіальної громади на 
оплату комунальних послуг та енергоносіїв КНП "Володимирецький центр 
первинної медико-санітарної допомоги" Володимирецької селищної ради на 
35 000 гривень;
- іншої субвенції з бюджету Каноницької сільської територіальної громади на 
належне функціонування Трудового архіву на 35 000 гривень;

перевиконання дохідної частини бюджету Володимирецької селищної 
територіальної громади на 2 977 164 гривні.
Зменшення:
іншої субвенції з бюджету Антонівської сільської територіальної громади на 
оплату комунальних послуг та енергоносіїв КНП "Володимирецька центральна 
районна лікарня" Володимирецької районної ради на 480 002 гривні;
зменшити видатки загального фонду бюджету селищної територіальної громади та 
передати до бюджету розвитку (спеціального фонду) 165 650 гривень.
Перевиконання дохідної частини бюджету Володимирецької селищної 
територіальної громади в сумі З 023 670 гривні розподілити:

для управління соціально-культурної сфери Володимирецької селищної ради -
2 617 764 гривень, з яких на заклади загальної середньої освіти - 1 670 784 гривні, 
на заклади дошкільної освіти -  593 014 гривень, на співфінансування субвенції з 
місцевого бюджету на забезпечення якісної, сз^асної та доступної загальної 
середньої освіти «Нова українська школа» за рахунок відповідної субвенції з 
державного бюджету -  134 002 гривні, для КЗ «Володимирецька КДЮСШ» - 
219 964 гривні;



на виконання програм селищної територіальної громади -  329 400 гривень;
для апарату управління селищної ради на виконання суспільно-корисних робіт

- 5 000 гривень;
на надання субвенції з місцевого бюджету державному бюджету на виконання 

програм соціально-економічного розвитку регіонів на виконання «Програми 
захисту населення і територій Володимирецької селищної територіальної громади 
від надзвичайних ситуацій та забезпечення організації заходів пожежної, 
техногенної безпеки та цивільного захисту на 2021 -2025 роки» - 25 000 гривень;

передати із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду) -  
46 506 гривень на співфінансування субвенції з місцевого бюджету на 
забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти «Нова 
українська школа» за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету.

Передати із загального фонду до бюджету розвитку 1 790 708 гривень, в тому 
числі за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на 
здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій - 
1 160 000 гривень, субвенції з місцевого бюджету на забезпечення якісної, сучасної 
та доступної загальної середньої освіти «Нова українська школа» за рахунок 
відповідної субвенції з державного бюджету - 418 552 гривні, перевиконання 
дохідної частини загального фонду бюджету селищної територіальної громади -  
46 506 гривень, зменшення видатків загального фонду - 165 650 гривень.
3. Затвердити доходи загального фонду бюджету Володимирецької селищної 
територіальної громади в сумі 223 723 042,33 гривень, видатки загального фонду 
бюджету Володимирецької селищної територіальної громади в сумі 
224 962 293,90 гривень, з дефіцитом в сумі 1 239 251,57 гривень, джерелом 
покриття якого визначити вільні залишки коштів, які утворились на рахунку 
селищного бюджету станом на 01.01.2021 року.
4. Збільшити видатки спеціального фонду бюджету Володимирецької селищної 
територіальної громади на 1 802 708 гривень, за рахунок:

перевиконання дохідної частини спеціального фонду бюджету селищної 
територіальної громади -  на 12 000 гривень;

коштів переданих із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального 
фонду) на 1 790 708 гривень, в тому числі за рахунок: субвенції з державного 
бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного 
розвитку окремих територій на 1 160 000 гривень, субвенції з місцевого бюджету на 
забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти «Нова 
українська школа» за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету на 
418 552 гривні, перевиконання дохідної частини бюджету селищної територіальної 
громади на 46 506 гривень, за рахунок зменшення видатків загального фонду на 
165 650 гривень.



5. Збільшити видатки бюджету розвитку Володимирецької селищної 
територіальної громади на 1 802 708 гривень, в тому числі:
по КТПКВКМБ 0150 «Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально- 

технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті 
ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад» - 25 000 гривень;

по КТПКВКМБ 0160 «Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті 
Києві), селищах, селах, територіальних громадах» - 62 400 гривень;

по КТПКВКМБ 7130 «Здійснення заходів із землеустрою» - 90 250 гривень;
по КТПКВКМБ 1181 «Співфінансування заходів, що реалізуються за рахунок 

субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на забезпечення якісної, 
сучасної та доступної загальної середньої освіти "Нова українська школа» - 
46 506 гривень;

по КТПКВКМБ 1182 «Виконання заходів, спрямованих на забезпечення якісної, 
сучасної та доступної загальної середньої освіти «Нова українська школа» за 
рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам»
418 552 гривні;

по КТПКВКМБ 7363 «Виконання інвестиційних проектів в рамках здійснення 
заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій»
1 160 000 гривень.

Установити дефіцит спеціального фонду селищного бюджету в сумі 
6 617 435,54 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 
5 823 077,45 гривень, в тому числі: за рахунок залишку коштів освітньої субвенції - 
З 346 269,45 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 - 668 150 гривень, за рахунок 
субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо 
соціально-економічного розвитку окремих територій - 1 160 000 гривень, субвенції
з місцевого бюджету на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної 
середньої освіти «Нова українська школа» за рахунок відповідної субвенції з 
державного бюджету - 418 552 гривні, перевиконання дохідної частини загального 
фонду бюджету -  46 506 гривень.
6. Внести зміни до обсягів міжбюджетних трансфертів по загальному фонду на 
2021 рік (додаток 4).
7. Затвердити зміни до розподілу бюджету коштів розвитку на здійснення 
заходів з будівництва, реконструкції і реставрації об’єктів виробничої.



комунікаційної та соціальної інфраструктури за об’єктами та іншими капітальними 
видатками у 2021 році (додаток 5).
8. 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 лютого 2021 року № 174 «Про 
внесення змін до бюджету Володимирецької селищної територіальної громади на 
2021 рік», у додатку 6 рішення Володимирецької селищної ради від 31 березня 2021 
року № 211 «Про внесення змін до бюджету Володимирецької селищної 
територіальної громади на 2021 рік», у додатку 5 рішення Володимирецької 
селищної ради від 21 травня 2021 року № 255 «Про внесення змін до бюджету 
Володимирецької селищної територіальної громади на 2021 рік».
9. Враховуючи звернення головних розпорядників коштів бюджету 
Володимирецької селищної територіальної громади здійснити перерозподіл 
бюджетних коштів за програмною класифікацією видатків та економічною 
класифікацією в межах затверджених асигнувань (додаток 3).
10. Контроль за виконанням цього рішення покласти на голову постійної 
комісії селищної ради з питань бюджету, фінансів та соціальної політики, 
охорони здоров’я, освітї^^^^^^^^о^іо^і і спорту Бову А.В.

Селищний голе Василь КОВЕНЬКО



Додаток № 1
до рішення Володимирецької селищної ради 
"Про внесення змін до бюджету Володимирецької селищної 
територіальної громади на 2021 рік" 

в ід 4 І _  липня 2021 року №

Зміни доходів бюджету Володимирецької селищної територіальної громади на 2021 рік 

17552000000
(код бюджету)

Код
Н айменування згідно  

3 класифікацією  доходів бю джету
У сього Загальниіі фонд

С пеціальний фонд

усього
в тому числі 

бюджет 
розвитку

10000000 Податкові надходження 2 784 470,00 2 784 470,00

11000000
Податки на доходи, податки на прибуток, податки на 
збільшення ринкової вартості

2 151 670,00 2 151 670,00

11010000 Податок та збір на доходи фізичних осіб 2 151 670,00 2 151 670,00

11010100
Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується 
податковими агентами, із доходів платника податку у 
вигляді заробітної плати

1 591 670,00 1 591 670,00

11010200

Податок на доходи фізичних осіб з грошового 
забезпечення, грошових винагород та інших виплат, 
одержаних військовослужбовцями та особами рядового і 
начальницького складу, що сплачується податковими 
агентами

560 000,00 560 000,00

13000000
Рентна плата та плата за використання інших 
природних ресурсів 268 100,00 268 100,00

13010200

Рентна плата за спеціальне використання лісових 
ресурсів (крім рентної плати за спеціальне використання 
лісових ресурсів в частині деревини, заготовленої в 
порядку рубок головного користування)

268 100,00 268 100,00

18000000

Місцеві податки та збори, що сплачуються 
(перераховуються) згідно з Податковим кодексом 
України

364 700,00 364 700,00

18010000 Податок на майно 97 700,00 97 700,00

18010400

Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної 
ділянки, сплачениіі юридичними особами, які є 
власниками об’єктів нежитлової нерухомості

97 700,00 97 700,00

18050000 Єдиний податок 267 000,00 267 000,00
18050400 Єдиний податок з фізичних осіб 257 700,00 257 700,00

18050500

Єдиний податок з сільськогосподарських 
товаровиробників, у яких частка сільськогосподарського 
товаровиробництва за попередній податковий (звітний) 
рік дорівнює або перевищує 75 відсотків'

9 300,00 9 300,00

20000000 Неподаткові надходження 248 800,00 239 200,00 9 600,00 9 600,00

21000000 Доходи від власності та підприємницької діяльності 31 900,00 31 900,00

21080000 ІНШІ н а д х о д ж е н н я 31 900,00 31 900,00
21081100 Адміністративні штрафи та інші санкції 31 900,00 31 900,00

22000000
Адміністративні збори та платежі, доходи від 
некомерційної господарської діяльності 207 300,00 207 300,00

22010000 Плата за надання адміністративних послуг 204 000,00 204 000,00
22012500 Плата за надання інших адміністративних послуг 204 000,00 204 000,00
22090000 Державне мито 3 300,00 3 300,00

22090400

Державне мито, пов'язане з видачею та оформленням 
закордонних паспортів (посвідок) та паспортів громадян 
України

3 300,00 3 300,00

24000000 Інші неподаткові надходження 9 600,00 9 600,00 9 600,00

24170000
Надходження коштів пайової участі у розвитку 
інфраструктури населеного пункту 9 600,00 9 600,00 9 600,00

30000000 Доходи від операцій з капіталом 2 400,00 2 400,00 2 400,00
33000000 Кошти від продажу землі і нематеріальних активів 2 400,00 2 400,00 2 400,00
33010000 Кошти від продажу землі 2 400,00 2 400,00 2 400,00

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

2 400,00 2 400,00 2 400,00

Разом доходів 3 035 670,00 3 023 670,00 12 000,00 12 000,00
40000000 Офіційні трансферти 3 732 242,00 3 732 242,00
41000000 Від органів державного управління 3 732 242,00 3 732 242,00



Код
Н айменування згідно  

3 класифікацією  доходів бю джету

................

У сього Загальний фонд

Спеціальний фонд

усього
в тому числі 

бюджет 
розвитку

41030000 Субвенції 3 державного бюджету місцевим бюджетам 2 041 930,00 2 041 930,00

410345000
Субвенція 3 державного бюджету місцевим бюджетам на 
здійснення заходів щодо соціально-економічного 
розвитку окремих територій

1 160 000,00 1 160 000,00

41035500

Субвенція 3 державного бюджету місцевим бюджетам на 
реалізацію заходів спрямованих на підвищення 
доступності широкосмугового доступу до Інтернету в 
сільській місцевості

881 930,00 881 930,00

410500000 Субвенції 3 місцевих бюджетів іншим місцевим 
бюджетам

1 690 312,00 1 690 312,00

41051400 Субвенція 3 місцевого бюджету на забезпечення якісної, 
сучасної та доступної загальної середньої освіти "Нова 
українська школа" за рахунок відповідної субвенції з 
державного бюджету

1 624 569 1 624 569

е  т.ч. на закупівлю засобів навчання та об.паднання (крім 
комп'ютерного) для учнів початкових кчасів, що 
навчаються за новіти методиками відповідно до 
Концепції "Новаукраїнська шко.па" (видатки розвитку)

340 760 340 760

в т. ч. на закупівлю сучасних меблів для початкових класів 
нової української иіколи (видатки розвитку)

482 380 482 380

в т. ч. на закупівлю комп'ютерного обладнання д.чя початкових 
класів (видатки розвитку)

418 552 418 552

в т. ч. на проведення супервізії (видатки споживання) 20 465 20 465
в т.ч. на підвищення кваліфікації вчителів, асистентів 

вчителів у закладах післядипломної педагогічної освіти 
комуначьної форми власності-здійснення (у разі 
потреби) витрат на відрядження для підвищення 
кваліфікації вчителів, асистентів вчителів закладів 
загальної середньої освіти (видатки споживання)

12 627 12 627

в т.ч. на підвищення кваліфікації педагогічних працівників, які 
забезпечують здобуття у ч и я т  5-11(12) кчасів загачьної 
середньої освіти- видатки на опчату послуг з 
підвищення кваліфікації (видатки споживання)

349 785 349 785

41051500

Субвенція 3 місцевого бюджету на здійснення підтримки 
окремих закладів та заходів у системі охорони здоров'я за 
рахунок відповідної субвенції з державного бюджету 195 500 195 500

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

55 245 55 245

41053900 Ін ш і  с у б в е н ц і ї  3 м іс ц е в о г о  б ю д ж е т у -185 002,00 -185 002,00

в т. ч.

Інша субвенція 3 бюджету Антонівської сільської 
територіальної громади на опчату комуначьних послуг 
та енергоносіїв КНП "Во.чодимирецька центральна 
районна лікарня" Володи.тірецькоїраіюнноїради

-480 002 4 8 0  002

в т. ч.

Інша субвенція 3 бюджету Антонівської сільської 
територітьної громади на оплату комунальних послуг 
та енергоносіїв КНП "Володимирецька 
багатопрофічьна лікарня" Володимирецької селищної 
ради

150 000 150 000

в т. ч.

Інша субвенція 3 бюджету Каноницької січьської 
територіачьної громади на оплату комунальних послуг 
та енергоносіїв для КНП «Володимирецька 
багатопрофільна лікарня»

75 000 75 000

в т. ч.

Інша субвенція 3 бюджету Каноницької сільської 
територіачьної громади на оплату ко.чуначьних пос.чуг 
та енергоносіїв для КНП «Володимиреііький центр 35 000 35 000

в т.ч.
Інша субвенція 3 бю д.'т ф ^^^7{ЬІ!Ш :> ї0^^Щ {^  
територіачьної гро .т ^^^належ л£_ф ).'нкц^і^вр^я  
Трудового архіву / / ^

35 000 35 000

Всього доходів / / ^  /  к 1 . \ 6 767 912,00 6 755 912,00 12 000,00 12 000,00

Секретар рад? Юрій БЛИЩИК



Додаток 2

до рішення Володимирецької селищної ради 
Володимирецької селищної територіальної 

громади на 2021 рік"

від К чл.<й.4^^2021 року №

Зміни фінансування бюджету Володимирецької селищної громади на 2021 рік 

17552000000
( код б іо д ж е гу )

Код
Назва

Всього Загальний фонд
Спеціальний фонд

Разом
в т.ч. 

бюджет 
розвитку

1 2 3 4 5 б
1

200 000 Внутрішнє фінансування ІШ ) -1 790 708,00 1 790 708,00 1 790 708,00
208 100 На початок періоду 0,00

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

(спеціального фонду)
0,00 -1 790 708,00 1 790 708,00 1 790 708,00

Всього за типом креди гора 0,00 -1 790 708,00 1 790 708,00 1 790 708,00
600 000 Фінансування за активними операціями ().()() -1 790 708,00 1 790 708,00 1 79() 708.00
602 100 На початок періоду 0,00 0,00 0,00 0,00

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

(спеці
0,00 -1 790 708,00 1 790 708,00 1 790 708,00

Я Всьогі» І‘Л ГИИЙМ «лргоііого їобоо'Чі їання 0,00 -1 790 708,00 1 790 708,00 1 790 708,00

Секретар ради а Юрій БЛИЩИК



17552000000 
(код бюджету)

Д одаток №  З
до рішення Володим ирецької селищ ної ради ” Про зміни до бюджету 
Воладимирецької селищ ної гроліади на 2021 р ік ” 
в ід О ї^  лю того 2021 І ' л

Зміни розподілу видатків бюджету Володимирецької селищної територіальної громади на 2021 рік

Загальний фонд Спеціальний фонд

Код
Код Код

Функціон
альної

3 них
3 них

Програмної 
класифікац  
її видатків 

та
кредитуван

місцевого
бюджету

п рограм н о ї
класифікац 
її видатків

кредитуван

місцевого
бюджету

класифік  
а ції 

видатків  
та

кредитує
амня

бюджету

Н айменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету/ 
відповідального виконавця, найменування бю дж етної програми  

згідно 3 Типовою програмною  класифікацією видатків та 
кредитування місцевого бю джету

усього видат ки
спож ивання

оплата праці
комунальні 
послуги та 
енергоносії

видат ки
ро 'івит ку

усього
у тому 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

Р А ЗО М

/ 3 4 5 6 7 Л’ 9 10 / / 12 ІЗ 14 15 І6 (г р 5  +гр.10)

ОККНИІО іііі III інміїїи-ііі.к:! іч'.ііііііма гкі-ч> -5ІГ :?<міо -<;іг :>о.о« -652 •ХМ1.00 11.00 0 00 12' ’ .'О.ОО 1 250.011 (1.00 0.(10 ((,(Ю 127 2.^0.00 115 250.00 -Л.ЧО 0(10.00

о и о о о о И іі.іо  ііім іі|к ііі.ки  іч-.ііішііа |і:і ні -?ІГ ’ 5І).(НІ - '0 7  250.00 -(.^2 ЧІіЧ.ОО 0.00 О.ШІ 12'.' ’ .'О.ОО 127 2.40.00 0.00 0.0(1 0.00 І27 2.'0.00 II «2^0.00 -ЗКО (100,0(1

0 1 0 0 Д ерж авне управл ін ня -15<і -■-■ЇО 25|),(І|) -25Я 314.00 0.00 0.00 37 000.00 <7 ІККІ.ОН 0.(111 0.«(1 0.(10 3 ’ ОЙО.ОО 25 00(1.(10 -113 ;50.00

0110150 0150 011 1

Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально- 
технічне забезпечення діяльності обласної ради, раііонної 
ради, районної у місті ради (у разі їі створення), міської,

-261 150.00 -26) 150.00 -284 549,00 25 000,00 25 000.00 25 000,00 25 000,00 -2Л . 15(1.00

0110180 0180 0133 Інша діяльність у сфері державного управління 105 000,00 105 000,00 26 230,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1(15 0(10.(10

« т. ч.
Програма підтримки Трудового архіву Вояодіширецько'і 
селищ ної терипюріа.пьіюї громади на 2021 рік. 35 000.00 35 000,00 26 230,00 .(5 0(10.00

в т. ч.
Програма матеріально-технічного забезпечення сесійної та 
депут ат ської діяльності на 2021-2025 роки»

70 000.00 70 000,00 7(1 0(1(1.00

0110160 0160 0111
Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті 
Києві), селищах, селах, територіальних громадах 5 900,00 5 900,00 12 000.00 12 000,00 12 000,00 1: 4(10.00

( (ІІІІІІ.ІІ.ИІ1Н іам іс і і:і сіііііа.іМії- іат-іііі-чоніїя “ї 000.00 5 0011,00 4 І)‘)К.О0 0.00 О.ОІІ 0.00 0.00 о.оо ІІ.00 0.00 0.00 0.00 5 (І(ІО.(І(І
0113210 3210 1050 Організація та проведення громадських робіт 5 000,00 5 000.110 4 ОЧЬ.ОІІ 5 (10(1.00

І І ї І І І І '/ ; ' : ? Житлово-комунальне господарство -7(Г 000.00 - '0 7  0011.00 -39.Ч 6ХХ.00 0.00 0,00 0,00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.(10 -707 1100,00

0116030 6030 0620 Організація благоустрою населених пунктів -757 000,00 -757 000,00 -398 688,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -75-’ 000.00

в т.ч.
Ц ільова програма "Благоустрій Володимирецької селищної 
т ерит оріачьноїгромади на 2021 рік" -757 000.00 -75 7 000,00 Ш ,0 0 -75- 000.00

0116090 6090 0640 Інші діяльність у сфері житлово-комунального господарства 50 000,00 50 000,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 511 ()(НІ,0(І

в т.ч.

Розвиток ж итлово-комунального господарства 
Володимирецької селиищої територіаііьноїгромади на 2021 
р ік

50 000.00 50 000.00 50 000,00

Економічна діяльиісті> 120 ооо.ои .»20 000.00 0.00 0.00 0,00 90 250.00 90 250.00 0,00 0,00 О.ОІІ 90 250.011 40 25(1.(10 410 250.00
0117130 7130 0421 Здійснення заходів із землеустрою 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 90 250,00 90 250,00 0,00 0,00 0,00 90 250,00 90 250.00 90 250.(10

в т.ч.
Ц ільова програма здійснення землеустрою на терит орії 
Володимирецької селищ ної ради на 2021-2025 роки 90 250,00 90 250,00 90 250,00 90 250,00 90 250.00

0117461 7461
0456

Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої 
інфраструктзфи за рахунок коштів місцевого бюджету 300 000,00 300 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ....... 00.00

в т.ч.

Ц ільова програма "Розвиток вулиць та доріг комунальної 
власності Володимирецької селии(ної територіальної 
громади на 2021 рік"

200 000,00 200 000.00 200 000,00

в т.ч.

Програма розвитку автомобільних доріг загального  
користування держ авного та .місцевого значення на 2021- 
2022 роки у  Володилшрецькііі селищній територіальнііі 
громаді

100 000.00 100 000,00 МИ) (1011.(10

0117680 7680
0490

Членські внески до асоціацій органів місцевого 
самоврядування 20 000.00 20 000,00 2(1 (1(10,00

9000 Міжбюджетні трансферти 2 -  000 ПО 25 01111.110 0.00 0,00 II 00 0.00 0.00 0,00 0.00 0.00 0.00 (1,00 25 000.0(1

0119800 9800 0180 Субвенція 3 місцевого бюджету державному бюджету на 
виконання проірам соціально-економічного розвитку регіонів

)
25 000.00 25 000.00 0,00 0,00 0,00 ,1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25 0(10.0(1



) Загальний фонд Спеціальний фонд

Код Код Код
Ф ункціон

альиої

і них )
3 них

Програмної 
класифікац  
ії видатків  

та
кредитував

ня
місцевого
бюджету

програмної
класифікац  
ії видатків  

та
кредитувян  

ня
місцевого
бюджету

класифік  
а ції 

видатків  
та

кредитує
ання

бю джету

Н айменування головного розпорядника кош тів місцевого бюджету/ 
відповідального виконавця, найменування бю дж етної програми  

згідно 3 Типовою  програмною класифікацією  видатків та 
кредитування місцевого бю джету

усього
видат ки

спож ивання
оплата праці

комунальні 
послуги та 
енергоносії

видат ки
розви т ку

усього
у тому числі 

бюджет  
розвитку

видатки
споживанн

оплата праці
комунальні 
послуги та 
енергоносії

видатки
розвитку

в т.ч. кошти  
передані із 
загального  

фонду до 
бю дж ету  
розвитку

Р А ЗО М

1 2 3 4 5 6 7 Я 9 10 І! 12 ІЗ 14 15 1 6(гр5  +гр.ІО)

В т.ч.

«Програма захисту населення і т ериторій Володимнрецької 
селищ ної територіальної гро.мади від надзвичайних ситуацій 
та забезпечення оргаїїізації заходів по.ж-е.жної, техногенної 
безпеки та цивільного захисту на 2021 -2025 роки»

2} 000,00 25 000,00 0,00 25 (ІІКМЮ

ОООООІІП
У п равл ін н я  соціально- культурн ої сфери
»0.10ЛІ!МІІ|Н ІІІ.К(ІЇ 14 ІІІІИІІОЇ р:і.іи 5 502 4Я1.<І0 5 472 45-(.(ІГ> 1 «Г..І (04,011 NN’.0(І 0.(10 1 й”5 458.00 1 675 458.(10 0.00 0,00 (1.(10 1 6-5 458.00 1 (.75 458,00

7 1 412.(1(1

(К, 10(10(1
N ііріін.іііііі« к > .іі .і> р т ії гфі-ри

іиміііи ііі.і.-о'і Г1- іи і і і і іо ї  іі:і і і і .................................................. 5 чи; 45.(,ІИІ 5 4"2 -4.5.».{М! 1 Об.» 104.00 Ш ,  882.(1(1 0.00 1 675 458.00 1 675 458,00 0.00 0.0(1 0.00 1 6-’5 458.(10 1 6”:5 458.0(1 -  17-912.(111

« і т і Д ерж авне уиравліннії (1.0(1 О.(Н) 0.00 0.00 0.0(1 50 4(Ю.ОО 50 400.(10 0.(10 0,00 0.(І(І 5(1 400.(1(1 50 40(1.0(1 50 40(1.1)11

0610160 0160 0111
Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті 
Києві), селищах, селах, територіальних і-ромадах 50 400,00 50 400,00 50 400,00 50 400,00 51) 4гні.т)

1 (1(1(1 О світа Чі. » 'Ч-7.25 .5 Ч(. 1 ■) 17.2.=: ( 450 0114.00 (.21) иоо.оо (1.(10 46^ 058.(10 4(0 ІІ5Л.00 0.0(1 0,(І(І (1,00 465 058,00 465 058.(10 4 4.<0 005.25
0611010 1010 0910 Надання дошкільної освіти 593 014,00 593 014,00 385 000,00 120 000 ,00 5'М 014,1)1)

1020
Надання загальної середньої освіти за рахунок коштів 
місцевого бюджету 1 756 784,00 1 756 784,00 871 300,00 500 000,00 0,00 0,00 0,00 0 ,00 0 ,00 0,00 0,00 0,00

1 75Л 7(.4.0(І

061102! 1021 0921 Надання середньої освіти закладами загальної середньої 1 756 784,00 1 756 784,00 871 300,00 500 000,00 1 7^0 ТХ4.1)»

0611070 1070
096 Надання позашкільної освіти закладами позашкільної освіти, 

заходи із позашкільної роботи з дітьми 259 982,00 259 982,00 213 100,00 25‘» «82,1)1)

0611130 1130 0990 М етодичне забезпечення діяльності закладів освіти -44 136,75 -44 136,75 -36 171,00 -14
0611142 1142 0990 Інші програми та заходи у сфері освіти 4 040,00 4 040,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 ,0 0 0 ,00 0,00 0,00 0,00 4 ()4().00

в т.ч. Програма військово-патріотичного виховання та підготовки 
молоді Володимиреііької селищної територіальної громади 
до служби в Збройних Силах України на 2021-2025 роки 4 040 ,00 4 040 ,00

4 1)4П.1)0

1080

Виконання заходів спрямованих на забезпечення якісної, 
сучасної та доступної загальної середньої освіти "Нова 
українська школа" 1 340 019,00 1 340 019,00 16 775,00 0,00 0,00 465 058,00 465 058,00 0 ,0 0 0 ,00 0,00 465 058,00 465 058,00

( Ж)5 ()"-.0«

0611181 1181 0990

Співфінансування заходів, що реалізуються за рахунок 
субвенції 3 державного бюджету місцевим бюджетам на 
забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної 
середньої освіти "Нова українська школа" 134 002,00 134 002,00 46 506,00 46 506,00 46 506,00 46 506,00

ІКО 50К.1)І)

0611182 1182 0990

Виконання заходів, спрямованих на забезпечення якісної, 
сучасної та доступної загальної середньої освіти "Нова 
українська школа" за рахунок субвенції з державного бюджету 
місцевим бюджетам 1 206 017,00 1 206 017,00 16 775,00 0,00 0,00 418 552,00 418 552,00 0 ,00 0 ,00 0 ,00 418 552,00 418 552,00

1 (.24 50‘>.1)0

в т.ч.

на закупівлю засобів навчання та обладнання {крім 
комп'ютерного) д.:ія учнів початкових класів, що навчаються 
за новими методика.ми відповідно до К онцепції "Нова 
українська школа " (видатки розвитку) 34 0  760.00 3 4 0  760,00 0,00 0,00 0,00

.(40 7(.0.()1)

в т.ч.
на закупівлю сучасних меблів для початкових класів нової 
української школи (видатки розвитку) 482 т .о о 4Н2 З.ЩОО 0,00 0,00 0,00 4Я2 .180,1)1)

в т. ч.
иа закупівлю ко.мп’ютерного обладнання для початкових 
класів (видатки розвитку) 0.00 4 і8  552,00 418  552 ,00 418  552 ,00 418  552 ,00

41К .<!.‘;2.т)

в т.ч. на проведення супервізії (видатки спо.ж ивания) 20  465,00 20 465 ,00 16 775,00 21) 4й5.0П

в т.ч.

иа підвищення кваліфікації вчителів, асистентів вчителів у 
закладах піаіядипло.мної педагогічної освіпт ко.муііаяьної 
форми влаеності-здійснення (у разі потреби) витрат на 
відряд.нсення для підвипіення кваліфікації вчителів, 
асистентів вчителів закладів загальної середньої освіти 
(видатки споживання) \

)
12 627 ,00 12 6 2 7 ,00

)
12 1.27.41)



“і Загальний фонд Спеціальний фонд

Код Код Код
Функціон

альної

3 них
і

У
3 них

Програмної 
класифікац 
ії видатків 

та
кредитуван 

ня
місцевого
бюджету

програмної
класифікац 
ії видатків 

тя
кредитуван 

ня
місцевого
бюджету

класифік 
а ції 

видатків 
та

кредитує
ання

бюджету

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

згідно 3 Типовою програмною класифікацією видатків та 
кредитування місцевого бюджету

усього видатки
споживання

оплата праці
комунальні 
послуги та 
енергоносії

видатки
розвитку

усього
у тому числі 

бюджет 
розвитку

видатки
споживанн

оплата праці
комунальні 
послуги та 
енергоносії

видатки
розвитку

в т.ч. кошти 
передані із 
загального 

фонду до 
бюджету 
розвитку

РАЗОМ

І 2 3 4 5 6 7 8 9 Ю л 12 ІЗ 14 15 16(гр5 +гр.10)

в т.ч.

на підвищення кваліф ікації педагогічних працівників, які 
забезпечують здобуття учнями 5-11(12) киасів загальної 
середньої освіти- видатки на оплату послуг з підвин{ення 
кваліфікації (видатки спож ивання) 349 785,00 34 9 785.00

3.1Ч 7М.-.Н0

0 6 П 2 І 0 1210 0990

державного бюджету місцевим бюджетам на надання 
державної підтримки особам з особливими освітніми 
потребами 53 245,00 55 245,00

55 :45.(І0

2000 {.іорпнЧі 425 498,00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 425 4ЧХ.00
0 6 І2 0 1 0 2010 0731 Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню 144 998,00 144 998,00 1-14 99М.0І)

0612111 2111 0726
Первинна медична допомога населенню, що надається 
центрами первинної медичної (медико-санітарної) допомоги 85 000.00 85 000,00

.

1 «‘і 1)0(1.011

0612144 2144 0763
Централізовані заходи з лікування хворих на цукровий та 
нецукровиіі діабет 195 500,00 195 500,00 195 ад.ОП

3000 ( о ііі:і.іі.ііііи  ін м іс г  і о і іц іи .ім к 'с іб і'И іс ч с ііі іи 55 8(0.25 - '5  8Л3.25 0.00 о.оо 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 ■55 КЛ.<.25

0113160 3160 1010

Надання соціальних гарантій фізичним особам, які надають 
соціальні послуги громадянам похилого віку, особам з 
інвалідністю, дітям з інвалідністю, хворим, які не здатні до 
самообслуговування і потребують сторонньої допомоги -55 863,25 -55 863,25

-55 N(..<,25

41Ш0 КЧ.іі.і\ра і мііси-іііко .<(1 01НМИІ 0.00 0.00 0.00 0,00 0.00 0.00 0,00 0.00 0.00 0.00 0,00 ЗО 000.00
0614082 4082 0829 Інші заходи в галузі культури і мистецтва зо 000,00 .М) оои.оп

в т.ч.

Програма розвитку культури та відзначення держ авних 
свят, пам ’ятних і ю вілейних дат у  Володимирецькій селищній 
територісшьній громаді на 2021 -2025 роки Я) 000,00 зо 000,00

.<(» 0(111.(1(1

5000 Ф й н ч іїі і  і (-ііі>рі 255 942.1)0 255 942.00 213 100.00 4(. 882,00 о.оо 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 255 Ч4;.()«

0615012 5012 0811
Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з 
неолімпійських видів спорту -4 040,00 -4 040,00 ■4()4и.()і)

0615031 5031 0810
Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних 
дитячо-юнацьких спостивних шкіл 259 982,00 259 982,00 213 100,00 46 882,00 259 ■)̂ 2.0(1

7000 Ь'к'оікімі'ііі:) .іііі.іі.ііісії. 881 9.50.00 N81 9;Н).00 0,00 0.00 0.00 1 0.0 000.00 1 1 (.0 000.00 0.00 0,00 0.00 1 1 (>0 000.00 1 1 (.0 000.00 2 041 Ч.'О.ОО
7300 Будівіїицгво та рсгіоиальиііи розвиток 0.00 0,00 0,00 0.00 0,00 1 160 000,00 1 160 000,00 0,00 ...... 0 00 І 1 (.0 000.00 1 160 000,00 1 1(.І) ООО.ОО
7360 Виконання інвестиційних проектів 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 160 000,00 1 160 000,00 0,00 0,00 0,00 1 160 000,00 1 160 000,00 1 І (>0 00(1.00

0617363 7363 0490

Виконання інвестиційних проектів в рамках здійснення 
заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих 
територій 1 160 000,00 1 160 000,00 ! 160 000,00 1 160 000,00

1 160 000.1)0

7500 Зв'язок, телекомунікації та інформатика 881 930,00 881 930,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8Я1 Ч.50.00

... 7540
Реалізація заходів, спрямованих на підвищення достутиюсті 
широкосмугового доступу до Інтернету в сільськііі місцевості 881 930,00 ЯН! 930,00

8X1 ЧЗО.ОО

.Г{ІОИ(М) Фіпанеовни НІ.11І.І Ніі.иі.ііімирпіі.кої селищної ради -.ІО 0011.00 -ЗО 000,00 -24 590.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0,00 0,00 0.00 0,00 0.00 -ЗО ()())).(І0
37 !0 0 (т Фіііанговиіі І!11.ІІ.І ІІО.ІОЛНМИРЄІ1І.КОЇ селишної ради 000,00 -зо 000.00 -24 540.00 ■ 0.00 0.00 0.00 0.00 І).0() ....... ...........о;оо 0.00 0.00 0.00 •.ЯО 000,00

Д ер ж а в н е управлініі5і -.М) 000.01) зо 000.00 ■24 590.00 0.00 0,00 0,00 0.00 0.(10 0.00 (1.00 о.оо 0.00 -ЗО 000.1)0

3710160 0160 0111
Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті 
Києві), селищах, селах, територіальних фомадах -зо 000,00 -ЗО 000,00 -24 590,00 -.V) 00і),(10

Міжбіоджегні трансферти О.оо 0.01) 0.00 0.00 0,00 0,00 0.00 0,00 0.00 0.00 0.00 0.00
3719770 9770 0180 Ііииі субвенції з місцевого бюджету 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00



Код 
П рограмної 
класифікац 
ії видатків  

та
іф едитуван

місцевого
бюджету

Код 
Типової 

програмної 
класифікац  
ії видатків  

та
кредитуван  

ня
місцевого
бю джету

Код
Ф ункціон

альної
класифік

аиії
видатків

та
кредитув  

ання 
бю джету

}  Загальний фонд Спеціальний фонд

РА ЗО М

Найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету/ 
відповідального виконавця, наііменування бю дж етної програми  

згідно 3 Типовою  програмною  класифікацією видатків та 
кредитування місцевого бюджету

усього
видат ки

спож ивання

3 них

видат ки
розвит ку

усього
у тому числі 

бю джет  
розвитку

видатки
споживанн

3 них

видатки
розвитку

в т.ч. кошти 
передані із 
загального 

фонду до 
бю джету  
розвитку

оплата праці
комунальні 
послуги та 
енергоносії оплата праці

комунальні 
послуги та  
енергоносії

1 2 3 4 5 6 7 9 10 п 12 13 14 15 І6 (гр 5  +гр.10)

В т.ч.

Субвенція Рівненському обласному бюджету на виконання 
"Прогрсши розвит ку автомобільних доріг загального 
користування держ авного та місцевого значення на 2021- 
2022 роки у  Володиліирег-іькііі селищній територіальнііі 
громаді" на співфінансуваиня об'єкту "Поточний середній 
ремонт автомобшьної дороги О 180203 ВолО()имирець- 
Красносілля-Малі Телковичі на дічянці км 13 ^400-кмі9+400"

-1 5 0  0 0 0 ,0 0 -1 5 0  0 00 ,00 -1 5 0  0 0 0 ,0 0 -1 5 0  0 0 0 ,0 0
Субвенція Рівненському обласному бюджету на виконання 
"Програми розвит ку автомобільних доріг загального 
користування держ авного та місцевого значення на 2021- 
2022 роки у  Володимирецькіїї селищній територіальній 
громаді”на співфінансуваиня об'єкту "Поточний середній 
ремонт авт омобільної дороги О 180203 Яолодимирець- 
Красносілля-Малі Телковичі на ділянці км ІЗ ^■000-км19+400"

■ ' 150 0 0 0 ,0 0 150 00 0 ,0 0 150 0 0 0 ,0 0 150 0 00 ,00 1511ІИКМІ»

1 К Ь ( ) І О ! 5 И Л \ і к П і ■ 4  4.^5 204 ,00 1 \ ХК2 -ОЯ.ОН (1.1)0 0.1)0 0 .0 0 1 «0 2  7 0 8 .0 0 1 7 4 0  70Н.ОО 6 7й 7 ОІІ.ОО]

С ек р етар  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 О \  липня 2021 року №

МІЖБЮДЖЕТНІ 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

41034500
Субвенція 3 державного бюджету місцевим бюджетам на 
здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку 
окремих територій

1 160 000

41035500 Субвенція 3 державного бюджету місцевим бюджетам на 
реалізацію заходів спрямованих на підвищення доступності 
широкосмугового доступу до Інтернету в сільській 
місцевості

881 930

Державний бюджет 2 041 930

41051400

Субвенція 3 місцевого бюджету на забезпечення якісної, 
сучасної та доступної загальної середньої освіти "Нова 
українська школа" за рахунок відповідної субвенції з 
державного бюджету

1 624 569

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 оснащення кабінетів інклюзивно- 
ресурсних центрів (видатки розвитку))

55 245

41051500 Субвенція 3 місцевого бюджету на здійснення підтримки 
окремих закладів та заходів у системі охорони здоров'я за 
рахунок відповідної субвенції з державного бюджету

195 500

17100000000 Обласний бюджет Рівненської області 1 875 314

41053900

Інша субвенція з бюджету Антонівської сільської 
територіальної громади на оплату комунальних послуг та 
енергоносіїв КНП "Володимирецька центральна районна 
лікарня" Володимирецької районної ради

-480 002,00

41053900

Інша субвенція з бюджету Антонівської сільської 
територіальної громади на оплату комунальних послуг та 
енергоносіїв КНП "Володимирецька багатопрофільна 
лікарня" Володимирецької селищної ради

150 000

17537000000 Бюджет Антонівської територіальної громади -330 002,00

41053900

Інша субвенція з бюджету Каноницької сільської 
територіальної громади на оплату комунальних послуг та 
енергоносіїв для КНП «Володимирецька багатопрофільна 
лікарня»

75 000,00

41053900

Інша субвенція з бюджету Каноницької сільської 
територіальної громади на оплату комунальних послуг та 
енергоносіїв для КНП «Володимирецький центр первинної 
медико-саніторної допомоги"

35 000,00



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

35 000,00

1754100000 Бюджет Каноницької територіальної громади 145 000,00

П. Трансферти до спеціального фонду бюджету

X УСЬОГО за розділами І,II

X загальний фонд 3 732 242,00
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
кредитування
місцевого
бюджету

Найменування трансферту/Найменування бюджету-отримувача 
міжбюджетного трансферту Усього

І. Трансферти із загального фонду бюджету

0119800 9800

Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на 
виконання програм соціально-економічного розвитку регіонів

25 000
Державний бюджет 25 000

II. Трансферти із спеціального фонду бюджету

3719770 9770

Субвенція Рівненському обласному бюджету на виконання 
"Програми розвитку автомобільних доріг загального 
користування державного та місцевого значення на 2021-2022 
роки у Володимирецькій селищній територіальній громаді" на 
співфінансування об'єкту "Поточний середній ремонт 
автомобільної дороги О 180203 Володимирець-Красносілля- 
Малі Телковичі на ділянці км 13+400-км 19+400" -150 000

3719770 9770

Субвенція Рівненському обласному бюджету на виконання 
"Програми розвитку автомобільних доріг загального 
користування державного та місцевого значення на 2021-2022 
роки у Володимирецькій селищній територіальній громаді" на 
співфінансування об'єкту "Поточний середній ремонт 
автомобільної дороги О 180203 Володимирець-Красносілля- 
Малі Телковичі на ділянці км 13+000-км 19+400" 150 000

17100000000 Обласний бюджет Рівненської області

Секретар ради



Додаток 5
до рішення ВолодимврецькоТ сехгашоТ радв 

"Про внесення змін до бюджету ВолоднмнрепькоТ селищної територіальної 
громади на 2021 рік" , ^  Л

ВІД а Я  2021 року № 1 ^ 0  §

РО ЗПО ДІЛ
коштів бюджету розвитку на здійснення заходів на будівництво, реконструкцію і реставрацію, 

капітальний ремонт об’єктів виробничої, ком унікаційної та  соціальної інфраструктури за об 'єктами та 
іншими капітальним и видаткам и у 2021 році

17552000000
(код бюджету) (грн-)

Код програмної 
класифікації 
видатків та 

кредитування 
місцевих 
бюджетів

Код типової 
програмної 

класифікапПта 
кредитування 

місцевих 
бюджетів

Код 
Програмної 
класифікаці 
ї  видатків

кредитував 
ня місцевих 

бюджетів

Найменування головного розпорядника/ 
вщновідального виконавця, бюджетної 
програми або напряму видатків згідно з 
Типовою програмною класифікацією та 

кредитування місцевих бюджетів

Найменування об'єкта будівництва/вид будівельних 
робіт, у тоїиу числі проектні роботи

Загальна 
тривалість 

будівництва 
(рік початку

завершення
)

Загальна
вартість

будІвннптва,
гривень

Рівень 
виконання робіт 

на початок 
бюджетного 
періоду, %

Обсяг видатків бюджету 
розвитку, які 

спрямовуються на 
будівництво об'єкта у 
бюджетному періоді, 

гривень

Рівень 
готов яост 
і об'єкта 

на кінець 
бюджетно

періоду,
%

01 0 0 0 0 0 Володнмнрецька селищна рада ;___  І212/ІІ..О О ________

0 1 1 0 0 0 0
Володнмнрецька селищна рада і ’ -’ ї л и н і

0100
Державне управління .1" т ю .і іо

0110150 0150 0111

Організаційне, інформаційно-аналітичне 
та матеріально-технічне забезпечення 
діяльності обласної ради, районної ради, 
районної у місті ради (у разі ії створення), 
міської, селищної, сільської рад

2 5  0 00 ,00

0110160 0160 0111

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

12 00 0 ,0 0

7000 Економічна діяльність 90 250 ,00

0117130 7130 0421 Здійснення заходів із землеустрою

Цільова програма здійснення землеустрою на території 
Володимирецької селищної ради на 2021-2025 роїш 90 250 ,00

0 6 0 0 0 0 0
Управління соціально- культурної 
сфери Володнмирецької селищ ної ради 1 6 7 5  45 8 ,0 0

ОЛІПОМ» 1 Л-’?  45Ч.ІКІ

0100 Державне управління 50 4011,00

0610160 0160 0111

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

Придбання предметів довгострокового 
користування 12 400 ,00

0610160 0160 0111

Керівництво і 5тгравління у відповідній 
сфері у містах (місті Києві), селищах, 
селах, територіальних громадах

Капітальний ремонт котельні управління 
соціально-культ урної сфери Володимирецької 
селищ ної ради (заміна технологічного 
обладнання) за адресою: вул. Повстанців,21 смт 
Володимиреиь Рівненської області

3 8  0 00 ,00

1000 Освіта 4 6 5  0 58 ,00

0611010 1010

0910

Надання дошкільної освіти Капітальний ремонт  Д Н З "Казка" по вул. 
Пилипа Орлика, І  в смт. Володимирець  
Вараського району Рівненської області 
(утеплення фасаду)

-5 0  0 0 0 ,0 0

0611010 1010

0910

Надання дошкільної освіти Капітальний ремонт (утеплення фасадів) 
Володимирецького закладу дошкільної освіти 
комбінованого т ипу "Казка" на вул. Пилипа  
Орлика,! в смт. Володимирець Рівненської 
області

50  0 00 ,00

1180

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

4 6 5  0 58 ,00

0611181 1181

0990

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

на закупівлю комп'ютерного обладнання для 
початкових класів (видатки розвитку)

46  5 06 ,00

0611182 1182 0990

Виконання заходів, спрямованих на 
забезпечення якісної, сучасної та 
доступної загальної середньої освіти 
"Нова ̂ тсраїнська школа" за рах^тгак 
субвенції 3 державного бюджету місцевим

на закупівлю комп'ютерного обладнання для 
початкових класів (видатки розвитку)

4 18  5 52 ,00

0611061 1061 0921 Надання загальної середньої освіти 
закладами середньої освіти 0 ,00

в т.ч.

Капітальний ремонт  котельні Любахіеського 
закладу загальної середньої освіти І-Ш  ступенів 
Володимирецької селиіцноїради за адресою: вул. 
Поліська, 20 с. Любахи Вараського району  
Рівненської області

15 0 00 ,00

в т.ч.

Капітальний ремонт  котельні Берестівської 
гімназії Володимирецької селищної ради за 
адресою: вул. Шкільна, 2 с. Берестівка 
Вараського району Рівненської області

15 0 00 ,00

в т.ч.

Реконструкція (модернізація) Половлівського 
Н В К ЗО Ш І-П  ст. - Д Н З" по вул. Л есі Українки, 
296 в с. Половлі Володимирецького району 
Рівненської області (влаїитування внутрішніх 
санвузлів)

2 90  989 ,00

в т.ч.

Капітальний релюнт  покрівлі Зеленівської 
гімназії Володимирецької селищ ної ради за 
адресою:вул. Ш кільна,2 с. Зелене Вараського 
району Рівненської області

40  000 ,00

в т.ч.

Капітальний ремонт  блоку початкових класів 
Володимирецького закладу загальної середньої 
освіти Ґ-Ш  ступенів №  І  Володимирецької 
селищ ної ради за адресою: вул. Поштова, 17 смт. 
Володимирець Вараського району Рівненської 
області

4 0  00 0 ,0 0

в т.ч.

Капітальний ремонт  (утеплення фасадів) 
Биишяцької гімназії Володимирецької селищної 
ради за адресою: вул. Центральна, 54 с. Бишляк 
Вараського району Рівненської області

4 0  000 ,00



Код програмної 
класифікації 
видатків та 

кредитування 
місцевих 
бюджетів

Код типової 
програмної 

класифікації та 
кредитування 

місцевих 
бюджетів

Код 
Програмної 
класифікаш 
ї  видатків

кредитував 
ня місцевих 

бюджетів

Найменування головного розпорядника/ 
віановідального вііконавця, бюджетної 
програми або напряму видатків згідно з 
Типовою програмною класифікацією та 

кредит}'вання місцевих бюджетів

Н айменування об’єкта будівнидтва/вид будівельних 
робіт, у тому числі проектні роботи

Загальна 
тривалість 

будівництва 
(рік початку

завершення
)

Загальна
вартість

будівництва,
гривень

Рівень 
виконання робіт 

на початок 
бюджетного 
періоду, %

Обсяг видатків бюджету 
розвитку, які 

спрямов)тоться на 
будівництво об'єкта у 
бюджетному періоді, 

гривень

Рівень 
готовност 
і об'єкта 

на кінець 
бюджетно

періоду,
%

в т.ч.

Капітальний ремонт  спортивного майданчика 
(влаштування багатофункціонального  
спорт ивно-ігрового поля зі штучним 
покриттям) на т ериторії Володимирецького 
ліцею  "Колегіум " Володимирецької селищної ради  
за адресою: вул. Миру, 4 
смт. Володимирець Вараського району  
Рівненської області

20  0 00 ,00

в т.ч .

Капітальний ремонт  покрівлі 
Великотелковицької ЗО Ш І-ІП  ступенів по вул. 
Шевченка, 65 в с. Великі Телковичі 
Володимирецької селищ ної ради Рівненської 
області

-8 0 0  00 0 ,0 0

В Т.Ч.

Капітальний ремонт  покрівлі 
Великотелковицького закладу загальної 
середньої освіти І-П І ступенів Володимирецької 
селищ ної ради  по вул. Ш евченка,65 в с. Великі 
Телковичі Вараського району Рівненської 
області

80 0  0 00 ,00

0611061 1061 0921 Надання загальної середньої освіти 
закладами середньої освіти -4 6 0  9 89 ,00

7000 Е к о н о м іч н а  д ія л ь н іс т ь 1 Ш )Ш )иМ

7300
Б у д ів н и ц т в о  т а  р е і 'іо н а л ь н н іі р о з в и т о к

1 160  0 00 ,00

7360 В и к о н а н н я  ін в е с т и ц ій н и х  п о о е к т ів 1 160 000 ,00

0617363 7363 0490

Виконання інвестиційних проектів в 
рамках здійснення заходів щодо соціально- 
економічного розвитк)' окремих територій

Капітальний ремонт  покрівлі Довговільського 
Н В К  “Загальноосвітня школа І —Ш  ступеню  —  
дошкільний навчальний заклад” в с. Довговоля 
Володимирецького району Рівненської області

І  160 00 0 ,0 0

3 7 0 0 0 0 0 с е л и ш н о ї пади
0,00

3 7 1 0 0 0 0
(МІГ.

3719770

9000

9770 0180 Інші субвенції 3 місцевого бюджету

Субвенція Рівненському обласному бюдж ету на 
виконання "Програми розвит ку автомобільних 
доріг загального користування держ авного та 
місцевого значення на 2021-2022 роки у  
Володіш ирецькій селищній територіальній 
громаді" на співфінансування об'єкту "Поточний 
середній ремонт авт омобільної дороги 0  
180203 Володимирець-Красносілля-Малі 
Телковичі на ділянці км 13^400-км19+400"

-1 5 0  00 0 ,0 0

3719770 9770 0180

Субвенція Рівненському обласному бюдж ету на 
виконання "Програми розвит ку автомобільних 
доріг загального користування держ авного та 
місцевого значення на 2021-2022 роки у  
Володимирецькій селищній територіальній 
громаді" на співфінансування об'єкту "Поточний 
середній ремонт автомобільної дороги 0  
180203 Володимирець-Красносілля-Малі 
Телковичі на ділянці км 13+000-км19+400"

150 0 00 ,00

1 8 02  708 ,00

С екретар ради

\  'а ''''''^ ^ -,^ ___ -
^ Д Р П О ’̂

Ю рій  Б Л И Щ И К



І /^ ^ 2 ^ и и ц и ^
(код бюджету)

Додаток №  6 до рішення Володимирецької 
селищної ради
”Про зміни до бюджету Володимирецької 

селищної територіальної громади на 2021 рік' 
року Хй

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

Код 
Програмної 

класифікації 
видатків та 

кредитування 
місцевого 
бюджету

Код Типової 
програмної 

класифікації 
та

кредитування
місцевого
бюджету

Код
Функціональн

класифікації 
видатків та 

кредитл'ваніїя 
бюджету

Найменування головного 
розпорядника коштів місцевого 

бю дж ету/ відповідального 
виконавця, наііменування  

бю дж етної програми згідно з 
Типовою програмною  

класифікацією видатків та 
кредитування місцевого бюджету

Н айменування м ісцевої / регіональної програми

Д ата і номер  
документа, яким 

затверджено місцеву 
регіональну 

програму

Усього
Загальний

фонд

Спеціальний фонд

усього
у тому числі 

бю джет 
розвитку

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
гмопоіі ІІІІ.КІ.ІІІМІЧН'МЬК'.І (С.іиіниа ца іа -1М<і~50 -277 (100 40 250 •>0 25(1
(ІМШШ Іііі.ііі інчнрі пі.иа СІМ..... ..  і).і і:і -І « .-5 (1 -277 000 90 25(1 •)0 25(1

о т о Державне управління 1 {15 000 105 000 І> 0

0110180 0180 0133
Інша діяльність у сфері державного 
управління

Програма підт ріш ки Трудового архіву Володіш ирецьної 
селищ ної т ерит оріальної громади на 202} рік.

Рішення селищ ної 
ради X» 77 від 

24.12.2020
35 000 35 000

0110180 0180 0133
Інша ДІЯЛЬНІСТЬ у сфері державного 
управління

П р о гр а м а  м а т е р іа льн о -т е хн ічн о го  за б е зп ечен ня  
с е с ій н о ї т а  д е п у т а т с ь к о ї д ія льн о ст і на  2 0 2 1-2025  
р о к и »

Рішення селищ ної 
ради №  288 від 

09.07.2021
70 000 70 000

6ІИІ0 /ІЧНІ НІІІІІ-МІМІН.І.П.НІ' Ііііпо.іарі іші •707 ОІИ) -707 (100 0 0

0116030 6030 0620
Організація благоустрою населених 
пунктів

П рограма "Благоустрій Володим ирецької селищ ної 
т ерит оріальної громади иа 2021 рік"

Рішенця селищ ної 
ради №  84 від 

24.12.2020
-757 000 -757 000

0116090 6090 0640
Інші діяльність у сфері ЖИТІЮВО- 

комунального господарства

Розвиток Ж 'иїт ово-комунального господарства  
Володим ирецької територісі'іьиої громади иа 
2021 рік

Рішення селищ ної 
ради №  82 від 

24.12.2020
50 000 50 000

Е кономічна діяльність скі :=;(і .«00 000 90 25(1 9(1 25(1

0117130 7130 0421 Здіііснення заходів із землеусірою
Ц иьо ва  програма здійснення землеустрою на т ерит орії 
В олодим ирецької селищ ної ради  на 2021-2025 роки

Рішення селищ ної 
ради К» 68 віл

90 250 90 250 90 250

0117461 7461 0456

Утримання та розвиток 
автомобільних доріг та дорожньої 
інфрас'іруктури за рахунок коштів 
місцевого бюджету

Цільова програма "Розвиток вулиць то доріг комунальної 
власност і В олодим ирецької селищ ної т ериторіальної 
громади на 2021 р ік"

Рішення селищ ної 
ради № 81 від 

24.12.2020
200 000 200 000

0117461 7461 0456

Утримання та розвиток 
автомобільних доріг та дорожньої 
інфраструктури за рахунок коштів 
місцевого бюджеіу

П рограма розвит ку авт омобільних доріг загального 
користування держ авного та м ісцевого значення иа 2021- 
2022 роки у  Володилшрецькій сезнацнііі територіальиіїї 
громаді

Рішення селищ ної 
ради  168 від 

05.02.2021
100 000 100 000

9000 Міжбюажстні трансферти 2 -  ООГІ 25 0110 " 0

0119800 9800 0180

Субвенція 3 місцевого бюджету 
державному бюджету на виконання 
програм соціаіп,но-економі чного 
розвиїку регіонів

«П рограма захист у населення і територій 
В олодим ирецької селгпцної т ерит оріальної громади від 
надзвичайних сит уацій та забезпечення організації 
заходів П0Ж-Є.МСН0Ї, т ехногенної безпеки та цивільного 
захист у на 2021 -2025 роки»

Рішення селищ ної 
ради № 295 під 

09.07.2021
25 000 25 000

0600000

Управління соціально- культурної 
сфери Володимирецької селищ ної 
ради

34 040 3.» (140 І і І І Ї І Й І І Ш Ш Ш Ш

0610000

Управління соціяльно- культурної 
сфери Володимирецької селищ ної 
ради

34  040 34 (140 Ш Т 'Ш 'У Ш

1000 О світі! 4 040 4 010 0 0

0611142 1142 0990 Інші проірами та зіїходи у сфері освіт

П рограма військово-пат ріот ичного виховання та 
підгот овки м олоді В олодим ирецької селищ ної 
т ерит оріальноїгполи^и.^іл,ліШ іж біів Збройних ( ’илах 
України на 2021 -,^^'^рТПаі

Рішення селищ ної 
ради 76 від 

24.12.2020
4 040 4 040

.... '........
..................................................................., , ,

4000 Культура .41 іт о «) (і(«1 0

0614082 4082 0829
Інші заходи в г'алузі культури і 
мистецтва

свят, ііф і'ящ них і/> в^еі^хШ аіШ ')В олот ім ирс* і^ і}(\ 
с е л и и ф ій ^ р и т /р|а^\н^|^р% ^щ < \ і \ і  2 0 2 /\2У 2

Рішення селищ ної 
ради X? 71 від 

24.12.2020
ЗО 000 ЗО 000
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