
ВОЛОДИМИРЕЦЬКА СЕЛИЩНА РАДД 
РІВНЕНСЬКОЇ ОБЛАСТІ
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Про внесення змін до бюджету 
Володимирецької селищної 
територіальної громади на 2021 рік 
(17552000000) (код бюджету)

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

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 
В І Д  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», від 09 липня 2021 року № 308 «Про 
внесення змін до бюджету Володимирецької селищної територіальної громади 
на 2021 рік», від 27 серпня 2021 року №359 «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 1 663 994 гривень, в тому числі за рахунок:
- субвенції з місцевого бюджету на проектні, будівельно-ремонтні роботи, 
придбання житла та приміщень для розвитку сімейних та інших форм 
виховання, наближених до сімейних, підтримку малих групових будинків та 
забезпечення житлом дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, 
осіб з їх числа за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету на 
1 282 377 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 9 469 гривень;
- субвенції з місцевого бюджету на надання державної підтримки особам з 
особливими освітніми потребами за рахунок відповідної субвенції з державного 
бюджету на 275 820 гривень;
- іншої субвенції з бюджету Антонівської сільської територіальної громади 
для КНП «Володимирецький ПМСД» на покриття вартості запчастин та ремонт 
автомобіля Ореї СотЬо, який використовується для обслуговування 
Антонівської територіальної громади на виконання Цільової програми 
фінансової підтримки комунального некомерційного підприємства 
"Володимирецький центр первинної медико-санітарної допомоги" на 
2021-2022 роки на 22 000 гривень;
- Іншої субвенції з бюджету Каноницької сільської територіальної громади на 
лікування хворих на цукровий діабет інсуліном та нецукровий діабет 
(десмопресином), які проживають на території Каноницької сільської 
територіальної громади на 13 000 гривень;
- іншої субвенції з бюджету Каноницької сільської територіальної громади на 
запобігання поширенню, діагностики та лікування коронавірусу СОУШ-19 
для КНП «Володимирецький центр первинної медико-санітарної допомоги" на 
виконання програми із запобігання поширенню, діагностики та лікування 
коронавірусу С0УГО-19 на 2021 рік на 5 500 гривень;
- іншої субвенції з бюджету Каноницької сільської територіальної громади на 
належне функціонування Трудового архіву на 10 000 гривень;
- іншої субвенції з бюджету Рафалівської селигцної територіальної громади 
КНП '' В о л о димирецький центр ПМСД" для забезпечення медичних працівників 
об'єктів охорони здоров'я розташованих на території Рафалівської ТГ засобами 
індивідуального захисту на 18 828 гривень;
- іншої субвенції з бюджету Рафалівської селищної територіальної громади 
КНП "Володимирецький центр ПМСД" на закупівлю торфу для об'єктів 
охорони здоров'я розташованих на території Рафалівської ТГ" на 
27 000 гривень.

2. Збільшити видатки загального фонду бюджету В олодимирецької 
селищної територіальної громади на 345 699 гривень, в тому числі за рахунок: 

Збільшення:
- 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 9 469 гривень;
- субвенції з місцевого бюджету на надання державної підтримки особам з 
особливими освітніми потребами за рахунок відповідної субвенції з державного 
бюджету на 275 820 гривень;
іншої субвенції з бюджету Антонівської сільської територіальної громади для 
КНП «В ол о димирецький ПМСД» на покриття вартості запчастин та ремонт 
автомобіля Ореї СотЬо, який використовується для обслуговування 
Антонівської територіальної громади на виконання Цільової програми



фінансової підтримки комунального некомерційного підприємства 
"Володимирецький центр первинної медико-санітарної допомоги" на 
2021-2022 роки 22 000 гривень;

■ іншої субвенції з бюджету Каноницької сільської територіальної громади на 
лікування хворих на цукровий діабет інсуліном та нецукровий діабет 
(десмопресином), ЯКІ проживають на території Каноницької сільської 
територіальної громади на 13 000 гривень;
іншої субвенції з бюджету Каноницької сільської територіальної громади на 
запобігання поширенню, діагностики та лікування коронавірусу СОУГО-19 
для КНП «Володимирецький центр первинної медико-санітарної допомоги" на 
виконання програми із запобігання поширенню, діагностики та лікування 
коронавірусу СОУШ-19 на 2021 рік на 5 500 гривень;

- іншої субвенції з бюджету Каноницької сільської територіальної громади на 
належне функціонування Трудового архіву на 10 000 гривень;
- іншої субвенції з бюджету Рафалівської селищної територіальної громади 
КНП "Володимирецький центр ПМСД" для забезпечення медичних працівників 
об'єктів охорони здоров'я розташованих на території Рафалівської ТГ засобами 
індивідуального захисту на 18 828 гривень;
- іншої субвенції з бюджету Рафалівської селищної територіальної громади 
КНП "Володимирецький центр ПМСД" на закупівлю торфу для об'єктів 
охорони здоров'я розташованих на території Рафалівської ТГ" на 
27 000 гривень.

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

35 918 гривень.
Передати із загального фонду до бюджету розвитку 1 318 295 гривень, в 

тому числі: за рахунок субвенції з місцевого бюджету на проектні, будівельно- 
ремонтні роботи, придбання житла та приміщень для розвитку сімейних та 
Інших форм виховання, наближених до сімейних, підтримку малих групових 
будинків та забезпечення житлом дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського 
піклування, осіб з їх числа за рахунок відповідної субвенції з державного 
бюджету на 1 282 377 гривень; за рахунок 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 21 349 гривень, за рахунок видатків загального фонду на 
100 000 гривень, зменшення за рахунок коштів залишку освітньої субвенції 
85 431 гривень.

3. Затвердити доходи загального фонду бюджету Володимирецької 
селищної територіальної громади в сумі 233 540 158,54 гривень, видатки 
загального фонду бюджету В о л о д имирецької селищної територіальної громади 
в сумі 228 595 055,11 гривень, з профіцитом в сумі 4 945 103,43 гривень, 
напрямком використання якого визначити кошти передані із загального фонду 
до бюджету розвитку (спеціального фонду).

4. Збільшити видатки спеціального фонду бюджету



Володимирецької селищної територіальної громади на 1717 615 гривень, за 
рахунок:

коштів переданих із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального 
фонду) на 1 318 295 гривень, в тому числі за рахунок: субвенції з місцевого 
бюджету на проектні, будівельно-ремонтні роботи, придбання житла та 
приміщень для розвитку сімейних та інших форм виховання, наближених до 
сімейних, підтримку малих групових будинків та забезпечення житлом дітей- 
сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа за рахунок 
відповідної субвенції з державного бюджету на 1 282 377 гривень; за рахунок 
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 21 349 гривень, за рахунок 
видатків загального фонду на 100 000 гривень, зменшення за рахунок коштів 
залишку освітньої субвенції 85 431 гривень;

залишку коштів природоохоронного фонду на 311 865 гривень; 
надходження доходів природоохоронного фонду на 87 455 гривень.

5. Збільшити видатки бюджету розвитку Володимирецької селищної 
територіальної громади на 1 318 295 гривень, в тому числі: 

збільшення:
-по КТПКВКМБ 6083 «Проектні, будівельно-ремонтні роботи, придбання 
житла та приміщень для розвитку сімейних та інших форм виховання, 
наближених до сімейних, та забезпечення житлом дітей-сиріт, дітей, 
позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа» - 1 282 377 гривень;
-по КТПКВКМБ 6082 «Придбання житла для окремих категорій населення 
відповідно до законодавства» - 100 000 гривень;

- по КТПКВКМБ 1210 «Надання освіти за рахунок залишку коштів за 
субвенцією з державного бюджету місцевим бюджетам на надання державної 
підтримки особам з особливими освітніми потребами» - 21 349 гривень;

зменшення:
- по КТПКВКМБ 1061 «Надання загальної середньої освіти закладами 
середньої освіти» - 85 431 гривень.

Установити дефіцит спеціального фонду селищного бюджету в сумі 
13 113 655,54 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, залишку коштів природоохоронного фонду 311 865 гривень, 
кошти передані із загального фонду до бюджету розвитку в сумі 
12 007 432,45 гривень, в тому числі: за рахунок залишку коштів освітньої 
субвенції - з 210 038,45 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 - 
768 150 гривень, за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим



бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку 
окремих територій -  5 864 460 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, субвенції з місцевого бюджету на проектні, будівельно- 
ремонтні роботи, придбання житла та приміщень для розвитку сімейних та 
інших форм виховання, наближених до сімейних, підтримку малих групових 
будинків та забезпечення житлом дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського 
піклування, осіб з їх числа за рахунок відповідної субвенції з державного 
бюджету на 1 282 377 гривень, перевиконання дохідної частини загального 
фонду бюджету -  258 906 гривень, за рахунок 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 21 349 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 
В ол одимирецької селищної ради від 05 лютого 2021 року № 174 «Про 
внесення змін до бюджету В о л о димирецької 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 
В о л о димирецької селищної ради від 21 травня 2021 року № 255 «Про внесення 
змін до бюджету В о л о димирецької селищної територіальної громади на 
2021 рік», у додатку 6 рішення В о л о димирецької селищної ради від 09 липня
2021 року № 308 «Про внесення змін до бюджету Володимирецької селищної 
територіальної громади на 2021 рік», у 6 рішення Володимирецької селищної 
ради від 27 серпня 2021 року № 359 «Про внесення змін до бюджету 
В о л одимирецької селищної територіальної громади на 2021 рік»,

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

10. Враховуючи звернення головних розпорядників коштів бюджету 
В о л о димирецької селищної територіальної громади здійснити перерозподіл 
бюджетних коштів за програмною класифікацією видатків та економічною 
класифікацією в межах затверджених асигнувань (додаток 3,5).

12. Контроль за виконанням цього рішення доручити голові постійної 
комісії селищної ради з питань бюджету, фінансів та соціальної політики.
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Василь КОВЕНЬКО



Додаток № 1
до рішення Володимирецької селищної ради

Зміни доходів бюджету Володимирецької селищної територіальної громади на 2021 рік 

17552000000
(код бюджету)

Код
Найменування згідно 

з класифікацією доходів бюджету
Усього Загальннії фонд

Спеціальний фонд

усього
в тому ЧИСЛІ 

бюджет 
розвитку

10000000 Податкові надходження 33 628 33 628
19000000 Інші податки та збори 33 628 33 628
19010000 Екологічний податок 33 628 33 628

19010100

Екологічний податок, який справляється за викиди в 
аітмосферне повітря забруднюючих речовин 
стаціонарними джерелами забруднення (за винятком 
викидів в атмосферне повітря двоокису вуглецю)

12 409

12 409

19010200
Надходження від скидів забруднюючих речовин 
безпосередньо у водні об'єкти 2 518 2518

19010300

Надходження від розміщення відходів у спеціально 
відведених для цього місцях чи на об' єктах, крім 
розміщення окремих видів відходів як вторинної

18 701
18 701

20000000 Неподаткові надходження 53 827 53 827
24000000 Інші неподаткові надходження. 53 827 53 827
24060000 Інші надходження 53 827 53 827

24062100

Грошові стягнення за шкоду, заподіяну порушенням 
законодавства про охорону навколишнього природного 
середовища внаслідок господарської та іншої діяльності

53 827
53 827

Разом власних доходів 87 455 87 455
40000000 Офіційні трансферти 1 663 994,00 1 663 994,00
41000000 Від органів державного управління 1 663 994,00 1 663 994,00
41050000 Субвенції

бюджетам
з місцевих бюджетів іншим місцевим 1 663 994,00 1 663 994,00

41050900 Субвенція з місцевого бюджету на проектні, будівельно- 
ремонтні роботи, придбання жиТла та приміщень для 
розвитку сімейних та інших форм виховання, 
наближених до сімейних, підтримку малих групових 
будинків та забезпечення житлом дітей-сиріт. дітей.

1 282 377 1 282 377

41051700 Субвенція з місцевого бюджету за рахунок залишку 
коштів субвенції на надання державної підтримки особам 
з особливими освітніми потребами, що утворився на 
початок бюджетного періоду

9 469 9 469

на придбання спеі(засобів корекції (видатки розвитку) 9 469 9 469

41051200
Субвенція з місцевого бюджету на надання державної 
підтримки особам з особливими освітніми потребами за 
рахунок відповідної субвенції з державного бюджету

275 820 275 820

в т.ч.
на оплату праці з нарахуваннями (видатки споживання)

136 811 136 811

на придбання спецзасобів корекції (видатки розвитку) 139 009 139 009
41053900 Інші Субвенції з місцевого бюджету 96 328,00 96 328,00

Інша субвенція з бюджету Антонівської сільської 
територіальної громади для КНП «Володимирецький 
ПМСД» на покриття вартості запчастин та ремонт 
автомобіля Ореї СотЬо, який використовується для 
обслуговування Антонівської територіальної громади 
на виконання Цільової програми фінансової підтримки 
комунального некомерційного підприємства
"Володимирецький центр первинної медико-санітарної 
дополіоги" на 202.1-2022

22 000 22 000

Інша субвенція з бюджету Каноницької сільської 
територіальної громади на лікування хворш на 
цукровий діабет інсуліном, та нецукровий діабет 
(десмопресином), які проживають на території 
Каноницької сільської терищоРіальної громади

13 000 13 000

Т---------'шт------- ^ -------------Інша субвенція з бюджету Каноницької сільської
територіальної громади на запобігання поширенню,
діагностики та лікування коронавірусу С0УЮ-І9 для
КНП «Володимирецький центр первинної медико-
санітарної допомоги"_____________________________

5 500 5 500



Код
Найменування згідно 

3 класифікацією доходів бюджету
Усього Загальний фонд

Спеціальний фонд

усього
В тому числі 

бюджет 
розвитку

в т.ч.
Інша субвенція 3 бюджету Каноницької сільської 
територіальної громади на належне функціонування 
Трудового архіву

10 000 10 000

в т.ч.

Інша субвенція 3 бюджету Рафалівської селищної 
територіальної громади КНП "Володимирецький центр 
ПМСД" для забезпечення медичних працівників об'єктів 
охорони здоров'я розташованих на території 
Рафалівської ТГ засобами індивідуального захисту

18 828 18 828

в т.ч.

Інша субвенція 3 бюджету Рафалівської селищної 
територіальної громади КНП 
ПМСД" на закупівлю торфу охороті'''^ 
здоров'я розташованих на іфрз^фіїРдфвлівсізкої Т’0^-2'

27 000 27 000

Всього доходів / / -----і'Х ''"'Ф\ \  1 751449,00 1 663 994,00 87 455,00

Секретар селищної! Юрій БЛИЩИК



Додаток 2
до рішення Володимирецької селищної ради

Зміни фінансування бюджету Володимирецької селищної громади на 2021 рік

17552000000
( код бюджету)

Код
Назва

Всього Загальний фонд
Спеціальний фонд

Разом
в т.ч. 

бюджет 
розвитку

1 2 3 4 5 б

200 000 В нутр і ш нє ф і н аисуван ня 311 865.00 -1 318 295,00 1 630 160,00 1 318 295.00
208 100 На початок періоду 311 865,00 311 865,00

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

фонду)
0,00 -1 318 295,00 1 318 295,00 1 318 295,00

Всього за типом кредитора 311 865,00 -1 318 295,00 І 630 160,00 1318 295,00
600 000 Фінансування за активними операціями 311 865,00 -1 318 295,00 1 630 160,00 1 318 295,00
602 100 На початок періоду 311 865,00 0,00 311 865,00 0,00

602 400
Кошти, що передаю ті^іййзрФ ал^й^і^онду 
бюджету до бюдже;.'^рр5вІітку (сі^еі|іші^рго 0,00 -1 318 295,00 1 318 295,00 1 318 295,00

Всього іа типоіЦ;Іїоргброґоло,б6в'’яза^ 311 865,00 -1 318 295,00 1 630 160,00 1 1 318 295,00

Секретар селищної ради Є- Ю рій БЛИЩИК



17552000000 
(код бюджету') )

Додаток № З
до рішення Володимирецької селищної ради

Зміни розподілу видатків бю джету В олодим ирецької селищ ної територіальної громади на 2021 рік

Загальний фонд Спеціальний фонд

Код Код
Типової

програмної

Код
Функціон

альної

3 них
3 них

Програмної
класифікац 
її видатків 

та
кредитуван

ня
місцевого
бюджету

класифікац 
її видатків 

та
кредитуван

ня
місцевого
бюджету

класифік
ації

видатків
та

кредитув
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
споживаин

я
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 10 11 12 13 14 15 16(гр5 +гр. 10)
0100000 Володимирецька селипдііа рада Ш 0 Ш т Щ Щ І І Д Щ І і Ш 0 ішШшШйШ. 1 781 697 394 320 І І І і і І І І в І ' 0 1 382 377 1 382 377 і і ї ї і і і і і і ш
0110000 Володимирсцька селищна рада -641 740 -641 740 ■УІ'іІіІіііШ 1 781 697 іІ іИ Щ Ш 0 0 1 382 377

0100 Д ержавне управління -488 940 -488 940 0 0 ІЇІІІіІІІІІІІІІ 0 і і І І іІ іІ І І І І : 0 0

0110150 0150 0111

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

-498 940 -498 940 -466 344

0110180 0180 0133 Інша діяльність у сфері державного управління 10 000 10 000 8 196 0 0 0 0 0 0 0 0 0

в т.ч.
Програма підтримки Трудового архіву Володимирецької 
селищ ної територіальної громади на 2021 рік. 10 000 Ю 000 8 196 10 000

6000 Житлово-комунальие господарство -302 800 -302 800 -289 180 0 1 382 377 й І Ї І И і Ш І І і і й і і і а і 1) і) 1 382 3Т7 1 382 377 1 079 577
0116030 6030 0620 Організація благоустрою населених пунктів -302 800 -302 800 -289 180 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ..

в т.ч.
Цільова програма "Благоустрій Володимирецької селищної 
територіальної громади на 2021 рік" -302 800 -302 800 -289 180 -302 8(10

0116082 6082 0610
Придбання житла для окремих категорій населення відповідно до 
законодавства 0 0 0 0 0 100 000 100 000 0 0 0 100 000 100 000 100(100

в т.ч.

Цільова Програма "Правовий захист інтересів 
Володимирецької селищ ної терит оріальної громади на 2021- 
2025 роки" 100 000 100 000 100 000 100 00(1 100 000

0116083 6083 0610

Проектні, будівельно-ремонтні роботи, придбання житла та 
приміщень для розвитку сімейних та інших форм виховання, 
наближених до сімейних, та з-абезпечення житлом дітей-сиріт, 
дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа 1 282 377 1 282 377 1 282 377 І 282 37- ] 282 377

7000 Економічна діяльнісгь 150 000 150 000 Іт І ій ІІІ іІО ж ійііаійїіііо 0 І І І І ЇІ Ї І ІІ ІЙ 0 0 0 150 000

0117461 7461 0456
У'іримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої 
інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету 150 000 150 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 150 000

в т. ч.

Програма розвитку автомобільних доріг загального 
користування державного та місцевого значення на 2021-2022 
роки у  Володимирецькій селищнй територіальній громаді 150 000 150 000 150 000

80(М) Інша діяльність 0 0 0 0 0; 3*>9 320 ..Г'9. 394 320 (1 0 0 0 394 320
0118340 8340 0540 Природоохоронні заходи за рахунок цільових фондів і 39>) 320 39') 320 399 32(»

Управління соціально- культурної сфери Володимирецької 
селищної ради 1 210 706 1 210 70ГІ 486 754 -7 600 0

........... —.........

-64 082 -(|4 082 0 0 0 -64 082 -(.4 (182 1146 624

іігікиммі
Управління соціально- кульгурної сфери Во.і{і.іпмнрсиькі)ї 
селищної ради 1 210 706 1 210 706 ■т  754 -7 (.00 0 -64 082 -64 082 0 0 0 -64 082 -64 082 і 146 624

0100 Державне упоавліния -82 Ч(іО.(НІ -82 96(1.00 -68 000.00 0,00 0.00 0.(10 0.00 0.00 0,00 0.00 (1.0(1 0,00 ■82 Ч(.(1.(і{1

0610160 0160 0111
Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті 
Києві), селищах, селах, територіальних громадах -82 960,00 -82 960,00 -68 000,00 0,00 0,00 0,00 І -82 96(1.(10

1000 Освіта 1 198 386 1 198 386 530 392 12 4(10 (1 -64 082 -64 082 Ї І І І І І І И 0 0 -64 082 -(•4 082 ї  134 304
0611010 1010 0910 Надання дошкільної освіти 203 000 203 000 166 390 10 000 203 000

1020
Надання загальної середньої освіти за рахунок коштів місцевого 
бюджету 267 545 267 545 0 ЗО 000 0 0 0 0 0 0 0 0 267 545

0611021 1021 0921 Надання середньої освіти закладами зага:н,ної середш.ої осві ти 267 545 267 545 ЗО 000 1 267 545



.............................. "■ .... ......... Зага.пьний фонд Спеціальний фонд

Код Код Код

)  .....
3 них

3 них

Програмної Типової 
програмної 
іспасифікац 
ії видатків 

та
кредитуван

ня
місцевого
бюджету

Функціон

класифікац 
ії видатків 

та
кредитуван

ня
місцевого
бюджету

класифік
ації

видатків
та

кредитуй
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

я
оплата праці

комунальні 
посдуги та 
енергоносії

видатки
розвитку

в т.ч. 
кошти 

передані із 
загального 

фонду до 
бюджету 
розвитку

РАЗОМ

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16(гр5 +гр.10)

0611070 1070 0960
Надання позашкільної освіти закладами позашкільної освіти, 
заходи із позашкільної роботи з дітьми 239 440 239 440 196 262 239 440

0611080 1080 0960 Надання спеціальної освіти мистецькими школами -41 930 -41 930 -35 000 -41 930

1060

Надання загальної середньої освіти за рахунок залишку коштів за 
освітньою субвенцією (крім залишку коштів, що мають цільове 
призначення, виділених відповідно до рішень Кабінету Міністрів 
України у попередньому бюджетному періоді, а також коштів, 
необхідних для забезпечення безпечного навчального процесу у 
закладах загальної середньої освіти) 85 431 85 431 0 0 0 -85 431 -85 431 0 0 0 -85 431 -85 431 Й І І І І і і І В

0611061 1061 0921 Надання загальної середньої освіти закладами середньої освіти 85 431 85 431 -85 431 -85 431 -85 431 -85 431
0611141 1141 0990 Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти 82 960 82 960 90 600 -27 600 Я ІМ й їіШ ЇШ
0611142 1142 0990 Інші програми та заходи у сфері освіти 98 000 98 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 і і і і а і І М р о І

в т.ч.
Програма харчування дітей дошкільного та шкільного віку 
закладів освіти Володимирецької селищної ради на 2021 рік 98 000 98 000 98 000

0611200 1200 0990

Надання освіти за рахунок залишку коштів за субвенцією з 
державного бюджету місцевим бюджетам на надання 
державної підтримки особам з особливими освітніми 275 820,00 275 820,00 112 140,00 І І і І І і щ я

0611210 1210 0990

Надання освіти за рахунок залишку коштів за субвенцією з 
державного бюджету місцевим бюджетам на надання 
державної підтримки особам з особливими освітніми -11 880,00 -11 880,00 21 349 21 349 21 349 21 349 9 469

2000 Охорона їдоров'я 86 328,00 86 328,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 86 328.00

0612144 2144 0763
Централізовані заходи з лікування хворих на цукровий та 
нецукровий діабет 13 000 13 000 1.1 000

в т.ч.

Інша субвенція 3 бюджету Каноішцької сільської територіальної 
громади на лікування хворих на цукровий діабет інсуліном та 
нецукровий діабет (десмопресином), які проживають на 
території Каноницької сільської територіальної громади 13 000 13 000 ІЗ 000

0612111 2111 0726
1 Іервинна медична допомога населенню, ш,о надається центрами 
первинної медичної (медико-санітарноі) допомоги 27 000 27 000 27 000

в т.ч.

Інша субвенція 3 бюджету Рафалівської селигцної територіальної 
громади КНП "Володимирецький центр ПМСД" на закупівлю 
торфу для об'єктів охорони здоров'я розташованих на території 
Рафалівської ТГ" 27 000 27 000 27 000

0612152 2152 0763 Інші профами і заходи у сфері охорони здоров'я 46 328 46 328 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4(.32«

в т.ч.

Інша субвенція 3 Каноницької сільської територіальної громади 
для КНП "Володимирецький центр ПМСД" на виконання 
програми із запобігання поширенню, діагностики та лікування 
коронавірусу С0УЮ -І9 на 2021 рік 5 500 5 500 5 500

в т.ч.

Інша субвенція 3 Антонівської сільської територіальної громади 
для КНП "Володимирецький центр ПМСД" на покриття 
вартості запчастин та ремонт автомобіля Ореї СотЬо, який 
використовується для обслуговування Антонівської 
територіальної громади на виконання Цільової програми 
фінансової підтримки комунального некомерційного підприємства 
"Володимирецький центр первинноїмедико-санітарної допомоги" 
на 2021-2022 роки 22 000 22 000

і і і І І І І І І і і і  
22 000

в т.ч.

Інша субвенція 3 бюджету Рафалівської селищної 
територіальної громади КНП "Володимирецький центр ПМСД" 
для забезпечення медичних працівників об'єктів охорони здоров'я 
розташованих на території Рафалівської ТГ засобами 18 828і 18 828 18 828

3000 Соціальний захист і соціальне забезпечення ; 55 022 45 10(1 ( И Щ і ї й І о 1 І ІІ І ІІ І І ІГ Й 1 МііІііІІйІІШ1 сІ 55 022
0613121 3121 1040 Утримання та забезпечення соціальних служб 55 022; 55 022; 45 ЮС) 55 022



Код 
Програмної 
класифікац 
ії видатків 

та
кредитував

ня
місцевого
бюджету

Код 
Типової 

програмної 
класифікац 
ії видатків 

та
кредитував

ня
місцевого
бюджету

Код
Фуикціон

альної
класифік

ації
видатків

та
кредитув

ання
бюджету

1 Загальний фонд Спеціальний фонд

РАЗОМ

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

згідно 3 Типовою програмною класифікацією видатків та 
кредитування місцевого бюджету

усього видатки
споживання

3 них

видатки
розвитку

усього
у тому числі 

бюджет 
розвитку

видатки
споживанн

я

3 них

видатки
розвитку

в т.ч. 
кошти 

передані із 
загального 

фонду до 
бюджету 
розвитку

оплата праці
комунальні 
послуги та 
енергоносії оплата праці

комунальні 
послуги та 
енергоносії

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 І6(гр5 +гр.ІО)

4000 К ульїура і мистецтво -161 070,00 -161 070,00 -115 000,00 -20 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -161 070,00
0614030 4030 0824 Забезпечення діяльності бібліотек 41 930 41 930 35 000 ■їІііііШвР
0614060 4060 0828

Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, 
центрів дозвілля та інших клубних закладів -203 000 -203 000 -150 000 -20 000 -203 000

5000 Фізичиа культура і сггорт 115 000 115 000 ШтШщШШ 0 0 0 1І5ПОО

0615031 5031 0810
Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо- 
юнацьких спортивних шкіл 115 000 115 000 94 262 115 000

3700000 Фінансовий віішіл Володимирецької селищної рали ш$тттШ. -223 267 -45 100 їіІУііІІвшш 0 ШШшШ, їЙ'ІІІішіИ -223 2(.7
3710000 Фінансовий відділ Володимирецької селищної ради тшшшт' -223 267 0 0 0 -223 2(і7

0100 Державне управління -83 267 -83 267 -45 100 0 ШШтШіШ •штшшіШ 0 -83 267

3710160 0160 0111
Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті 
Києві), селищах, селах, територіальних громадах -83 267 -83 267 -45 100 -28 245 -83 267

3719770 9770 0180 Інші субвенції 3 місцевого бюджету -140 000 -140 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -140 000

в т.ч.

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 
виконання робіт по об'єкту "Поточний середній ремонт  
автомобільної дороги 0  180209 Степангород-Хиночі-Радижеве- 
Зелене на ділянці км 3+200-км7+100" 10 000 10 000 10 000

в т.ч.

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 0  180203 Володимирець-Красноаіщі^мая)' ^  
Телковичі на ділянці км ІЗ+000-км19+400" ЖУ . % -̂■150,000 -150 000 -150 000
ВСЬОГО ВИДАТКІВ / / . ї Ч > ___  345 699 345 699 0 1 717 615 1 318 295 399 320 І І І І І Ї І І І І » 1 318 295 1 318 295 2(163 314

Секретар селищної ради Е. Юрій БЛИЩИК

?СР А



Додаток 4
до рішення Володимирецької селищної ради

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

41050900

Субвенція 3 місцевого бюджету на проектні, будівельно- 
ремонтні роботи, придбання житла та приміщень для 
розвитку сімейних та інших форм виховання, наближених до 
сімейних, підтримку малих групових будинків та 
забезпечення житлом дітей-сиріт, дітей, позбавлених 
батьківського піклування, осіб з їх числа за рахунок

1 282 377

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

9 469

41051200
Субвенція 3 місцевого бюджету на надання державної 

підтримки особам з особливими освітніми потребами за 
рахунок відповідної субвенції з державного бюджету

275 820

17100000000 Обласний бюджет Рівненської області 1 567 666

41053900

Інша субвенція з бюджету Каноницької сільської 
територіальної громади на лікування хворих на цукровий 
діабет інсуліном та нецукровий діабет (десмопресином), які 
проживають на території Каноницької сільської

13 000

41053900

Інша субвенція з бюджету Каноницької сільської 
територіальної громади на запобігання поширенню, 
діагностики та лікування коронавірусу СОУШ-19 дляКНП 
«Володимирецький центр первинної медико-санітарної 
допомоги" на виконання програми із запобігання 
поширенню, діагностики та лікування коронавірусу СОУШ- 
19 на 2021 лік

5 500

41053900

Інша субвенція 3 бюджету Каноницької сільської 
територіальної громади на належне функціонування 
Трудового архіву

10 000

17541000000 Бюджет Каноницької сільської територіальної громади 28 500

41053900

Інша субвенція з бюджету Антонівської сільської 
територіальної громади для КНП «Володимирецький 
ПМСД» на покриття вартості запчастин та ремонт 
автомобіля Ореї СотЬо, який використовується для 
обслуговування Антонівської територіальної громади на 
виконання Цільової програми фінансової підтримки 
комунального некомерційного підприємства 
"Володимирецький центр первинної медико-санітарної 
допомоги" на 2021-2022 роки

22 000

17537000000 Бюджет Антонівської територіальної громади 22 000,00



41053900

Інша субвенція з бюджету Рафалівської селищної 
територіальної громади КНП "Володимирецький центр 
ПМСД" для забезпечення медичних працівників об'єктів 

охорони здоров'я розташованих на території Рафалівської ТГ 
засобами індивідуального захисту

18 828,00

41053900

Інша субвенція з бюджету Рафалівської селищної 
територіальної громади КНП "Володимирецький центр 

ПМСД" на закупівлю торфу для об'єктів охорони здоров'я 
позташованих на тепитопії Рафалівської ТГ"

27 000,00

17544000000 Бюджет Рафалівської селищної територіальної громади 45 828,00

II. Трансферти до спеціального фонду бюджету

X УСЬОГО за розділами І,її

X загальний фонд 1 663 994,00
X спеціальний фонд 0

2. Показники міжбюджетних трансфертів іншим бюджетам

Код програмної 
класифікації 
видатків та 

кредитування 
місцевого 

бюджету/код 
бюджету

Код Типової
програмної
К л аси ф ік ац ії
видатків та
кредиіування
місцевого
бюджету

Найменування трансферту/Найменування бюджету-отримувача 
міжбюджетного трансферту Усього

І. Трансферти із загального фонду бюджету

3719770 9770

Субвенція Рівненському обласному бюджету на виконання 
робіт по об'єкту "Поточний середній ремонт автомобільної 
дороги 0  1 8 0 2 0 9  Степангород-Хиночі-Радижеве-Зелене на 
пілянпі км 3 + 2 0 0 -КМ7 + 1 0 0 " 10 000

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 0  180203 Володимирець-Красносілля-

-150 000
Обласний бюджет Рівненської області -140 000

X X за розділами І,II, у тому числі: 1 523 994
/У загальний фонд 1 523 994

X X  ̂ спеціальний фонд

>'3Секретар селищної ра^Ш Юрій БЛИЩИК



Додаток 5
а ріш ення Володимирецької селищої ради

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

капітальнніі ремонт об'єктів виробничої^ комунікаційної та соціальної інфраструктури за об'єктами та 
іншими капітальними видатками у 2021 році

17552000000
___________ (код бюджету) ______

Код 
програмної 
класифікаці 

ї  видатків 
та

кредитуван 
ня місцевих 

бюджетів

ІІККИИІІ)

оіітіію

Код
типової

програмно
ї

Класифіка 
ц ії та 

кредитува 
ння 

місцевих 
бюджетів

Код 
Програ 

мної 
ісласифі 

кації 
видаткі 

в та 
кредиту 
вання 

місцевй

бюджеті

Найменування головного 
розпорядника/ відповідального 

виконавця, бюджетної програми або 
напряму видатків згідно з Типовою 

програмною класифікацією та 
кредитування місцевих бюджетів

Найменування об'єкта будівництва/вид 
будівельних робіт, у тому числі проєктні 

роботи

Загальна
триваліст

ь
будівниц 
тва (рік 

початку і 
завершен 

ня)

Загальна 
вартість 

будівництв 
а, гривень

Рівень 
виконання 

робіт на 
початок 

бюджетного 
періоду, %

Обсяг видатків 
бюджету розвитку, 
які спрямовуються 

на будівництво 
об'єкта у 

бюджетному 
періоді, гривень

Рівень 
готовн 

ості 
об'єкта 

на 
кінець 
бюджет 

ного 
періоду 

, %

._|^іоло.пі%іні!сці.кя селищ на іім іа........................ ......
;ііо.і(і.інмнрспі.к-іі се.інш іїа ря.іа

/Кііі.іоко-кочуііа.іі.ііг ііісшітаргіпи

Придбання житла для окремих категорії! 
населення відповідно до законодавства

Цільова Програма "Правовий захист 
інтересів Володимирецької селищної 
територіальної громади на 202І-2025 роки"

і..38237-,(>П_ 
І 382 3-'.0і)|

100 000,00

0116083

ММОІІПП

0611061

киш
1061

Проектні, будівельно-ремонтні роботи, 
придбання житла та приміщень для 
розвитку сімейних та інших форм 
виховання, наближених до сімейних, та 
з-абезпечення житлом дітей-сиріт, 
дітей, позбавлених батьківського

іуваїпія, осіб з їх числа_____________
>'ііраі!.'іііпіи соція.іьно- ку.п.іурніГі 
сфітіи ІІсі.иіііімипеці.коУсі-.іипиіпї 
>'|І|)!ІВ.ІІІПІИ сопіа.іьно- к у .іь іу р іїо ї

__ і'фспії Ції. НІ інм иїїецькії їс е . ічіітіГі_Осніїп .. ...  ...
Надання загальної середньої освіти 

__закладами середньої освіти_________

Придбання житла та приміщень для 
розвитку сімейних та інших форм виховання, 
наближених до сімейних, та з-абезпечення 
житлом дітей-сиріт, дітей, позбавлених 
батьківського піклування, осіб з їх числа

1 282 377,00

-64 082.00 

-64 082.111)

Придбання предметів довгостроковго 
користування

-64 082.00 

-95 431,00

Надання загальної середньої освіти 
закладами середньої освіти

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

10 000,00

Юрій БЛИЩИК



17552000000
(код бюджету)

Додаток № 6
мішеїнія Володиміїрецькоїс

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

Код 
Програмної 
класифікації 
видаїків та 

кредитування 
місЕ е̂вого 
бюджету

Код Типової 
програмної 

класифікації

кредитування
місцевого
бюджету

Код 
Функціональн 
оїкласифікації 

вида їків та 
кредиі'}'пання 

бюджету

Найменування головного 
розпорядника коштів місцевого 

бюджету/ відповідального 
виконавця, найменування 

бюджетної програми їгідно з 
Типовою програмною 

класифіїсацісіо видаї'кі» га 
ісредіггуваїпія місцевого бюджету

Найменування місцевої/ регіональної програми

Дата і номер 
документа, яким 

затверджено місцеву 
регіональну програму

Усього Загальний
фонд

Спеціальний фонд

усього
у тому числі 

бюджет 
розвитку

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
ОІОО(И» Воло.'цїмипеці.ка сслипціа пала -12 ЖЖ -1 ІЗМОО 100 (100 100 шш
01 НИМ) Володнмипеиька сслишпа і>ада 42 ят ■ І42ЯОО ІОО 000 100 000

()І 00 Дспжавнс упояії^їіния І......... ИМІШІ 0

0110180 0180 0133
Інша діяльність у сфері державного 
управління

Програма підтримки Трудового архіву Володіширецької 
селищної територіальної громади на 2021 рік.

Ріпіення селиппіої 
ради № 77 під 

24.12.2020
10 000 10 000

60(И) Жи г^ЮI)о-комVна^и.пе і осгю д ірс і ію 2о: 'їоо -302 N00 100 0110 100 000

0116030 6030 0620
Організація благоустрою населених 
пунктів

Програма "Благоустрої Володіширецької селищної 
територіальної громади на 2021 рік"

РІПіЄНПЯ СЄ.ІПІПИЮЇ
ради № 84 від 

24.12.2020
-302 «00 -3(12 800

0116082 6082 0610

Придбання житла для окремих 
категорій населення відповідно до 
законодавства

Цільова Програма "Правовий захист інтересів 
Володіширецької селищної територіальної громади на 
2021-2025 роки"

РІП1ЄІПІН еелинціої 
ради № 72 від 

24.12.2020
100 000 100 000 100 000

Економічна діяльність 1-0 000 150 000 0

0117461 7461 0456

Утримання та розвіггок автомобільних 
доріг та дорожньої інфраструктури за 
рахунок коштів місцевого бюджету

Програма розвитку автомобільних доріг загального 
користування державного та місцевого значення на 2021- 
2022 роки у  Володимирецькій селищий територіальній 
громаді

Ріпіення селиппюї 
радиХз 168 від 

05.02.2021
150 «00 150 000

ПМІОПІН)

Угіра»:ііння соціал.но- кульїурної 
сфери Володимиін*им,і»їічмиінні»ї І і і и . п х  144 0 0

т .к іо їт

Управління С0цігііп»іі0- ку.іп>іурної 
сфери Володимирсцької сслиніпоТ
'ІГІЙ

-------------- ------------------ ^------ --------
І і4 4 .< »  гі| II

1000 (К-ВІІ.І чк (нт ' чя (іиіі' 0

0611142 1142 0990 Інші програми та заходи у сфері освіті

Програма харчування дітей дошкільного та шкільного 
ві}^ закладів освіти Володимирецької селищної ради на 

-■ ■

Рішення селищіюї 
радиХ» 166 від 98 000 98 000

2000 Охооона злопов'я ІЬ .42Х 46 328 0 0

06І2І52 2152 0763
Інші програми і заходи у сфері 
охорони здоров'я

Програма із запобігання поширенню, діагностики та 
лікування на території Володимирецької селищної 
територіальної громади коронавірусу СОУЮ-19 на 2021 
рік

Ріпіення селинціої 
ради № 136 від 

05.02.2021
24 328 24 328

0612152 2152

1
і....... Оіто"

ОУ̂ 'З
Інші програми і заходи у сфері
охорони_тохж‘я___________________

іФіїїат'ивіїіі пі ці.і 
1 Ві) ісі інмішпи.мп (Ч' ііііпііої па іи _ 
ІФінапгішііи ні.і ііл 
• Воло ПІМИПСІН.МпЧі'ЛИННЮЇ і»<і ні 
ЛІіжГмо Г.ІДМІІІ іо.пи'ііп'їнн

Цільова програма фінансової підтримки комунального 
некмерційного підприєжтва "Володимирецький центр

Рішення селищної 
ради № 137 від 

05.02.2021
22 000

-140(11)0

-1-Ю ІИІО 

140 000

22 (»00

-1 (0 000

1 -140 000 

-І4ІМІ00

0

0

0

0

0

0

3719770 9770 0180 Інші субвенції 3 місцевого бюджету

Субвенція Рівненськощ; обласнощ/ бюджету на виконання 
"Програми розвитку автомобільних доріг загального 
користування державного та місцевого значення на 2021- 
2022 роки у  Володіширецькій селищній територіальній 
громаді” на виконання робіт по об'єкту "Поточний 
середній ремонт автомобільної дороги 0  180209 
Степангород-Хиночі-Радижеве-Зелене на ділянці км 3^-200- 
г«7+ ІПП"

Рішєішя селищної 
ради № 168 від 

05.02.2021
10 000 10 000

9770 0180 Інші субвенції 3 місцевого бюдаїї -̂с? ^

Субвенція Рівненськол^ обласно/^ бюджету на виконання 
"Програми розвиті^ автомобільних доріг загального 
користування державного та місцевого значення на 2021- 
2022 р о т ^ ^ ш а д т щ щ ^ ій  селищній територіальній 
грш л^^НТа'спш фінтї^ва^У^і^ "Поточний середній 

Володимирець- 
^^^^оалля-М алі Т е л к о в и ч і ^ ^ ^ ^ - ^ ^  ІЗ '̂ООО-

Рішення селищної 
ради № 168 від 

05.02.2021
-150 000 -150 000

ІІ( М )К ) ІІИЛ\Гк'М! ' ./■ ....  \  „ V . » ...........................^ >Ч Г 2  00 -І.ЇХ 472.00 1 ті 111(1 (КИїД


