
ВОЛОДИМИРЕЦЬКА СЕЛИЩНА РАДА 
РІВНЕНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

(восьме скликання)

Р І Ш Е Н Н Я

04 2.ру(іи^______  2021 року , №

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

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

ВИРІШИЛА:
Внести зміни до рішень Володимирецької селищної ради від 24 грудня

2020 року № 96 «Про бюджет Володимирецької селищної територіальної 
громади на 2021 рік», від 05 лютого 2021 року № 174 «Про внесення змін до 
бюджету Володимирецької селищної територіальної громади на 2021 рік», 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», 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», від 29 жовтня 2021 року № 447 
«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 5 436 092 гривні, в тому числі за рахунок;

збільшення:
- субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення 

заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій на 
4 135 747 гривень;

- 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 
137 890 гривень;

- субвенції з місцевого бюджету на здійснення переданих видатків у сфері 
освіти за рахунок коштів освітньої субвенції (на оплату праці з нарахуваннями 
педпрацівникам інклюзивно-ресурсних центрів) на 60 233 гривень;

- субвенції з місцевого бюджету на виконання заходів щодо соціально- 
економічного розвитку окремих територій за рахунок відповідної субвенції з 
державного бюджету з бюджету Антонівської сільської територіальної 
громади на придбання аналізатора крові у АЗПСМ с. Антонівка на 
150 000 гривень;

- субвенції з місцевого бюджету на виконання заходів щодо соціально- 
економічного розвитку окремих територій за рахунок відповідної субвенції з 
державного бюджету з бюджету Антонівської сільської територіальної громади 
на придбання аналізатора крові у АЗПСМ с. Великі Цепцевичі на 
150 000 гривень;

- іншої субвенції з бюджету Антонівської сільської територіальної 
громади на забезпечення медичних працівників об’єктів охорони здоров’я 
Антонівської територіальної громади засобами індивідуального захисту (маски 
медичні, рукавиці, бахіли, комбінезони багаторазові, халати одноразові, 
респіратори РРК-2) на 15 000 гривень;

- іншої субвенції з бюджету Антонівської сільської територіальної громади 
на оплату комунальних послуг та енергоносіїв КНП «Володимирецька 
багатопрофільна лікарня» на 100 000 гривень;

- ншої субвенції з бюджету Полицької сільської територіальної громади на 
підтримку діяльності комунального некомерційного підприємства 
«Володимирецький центр первинної медико-санітарної допомоги» на 
закупівлю дров та торфобрикету для об’єктів охорони здоров’я, розташованих 
на території Полицької територіальної громади на 11 900 гривень;

- іншої субвенції бюджету Каноницької сільської територіальної громади 
на підтримку діяльності комунального некомерційного підприємства 
«Володимирецький центр первинної медико-санітарної допомоги» на 
закупівлю твердого палива для об’єктів охорони здоров’я, розташованих на 
території Каноницької територіальної громади на 15 000 гривень;

- іншої субвенції з Каноницької сільської територіальної громади для КНП 
«Володимирецький ентр ПМСД» на виконання програми з запобігання 
поширенню, діагностики та лікування коронавірусу С0УГО-19 на 2021 рік на 
10 000 гривень;

- іншої субвенції з бюджету Каноницької сільської територіальної громади 
на належне функціонування Трудового архіву на 18 000 гривень;

- іншої субвенції з бюджету Рафалівської селищної територіальної громади 
на оплату комунальних послуг та енергоносіїв КНП «Володимирецька 
багатопрофільна лікарня» на 517 653 гривні;

- 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 
120 000 гривень.

Зменшення:
- субвенції з місцевого бюджету на надання державної підтримки особам з 

особливими освітніми потребами за рахунок відповідної субвенції з державного 
бюджету на 5 331 гривню.

2. Збільшити видатки загального фонду бюджету Володимирецької 
селищної територіальної громади на 917 943 гривні, в тому числі за рахунок:

Збільшення:
- субвенції з місцевого бюджету на здійснення переданих видатків у сфері 

освіти за рахунок коштів освітньої субвенції (на оплату праці з нарахуваннями 
педпрацівникам інклюзивно-ресурсних центрів) на 60 233 гривень;

- іншої субвенції з бюджету Антонівської сільської територіальної 
громади на забезпечення медичних працівників об’єктів охорони здоров’я 
Антонівської територіальної громади засобами індивідуального захисту (маски 
медичні, рукавиці, бахіли, комбінезони багаторазові, халати одноразові, 
респіратори РРК-2) на 15 000 гривень;

- іншої субвенції з бюджету Антонівської сільської територіальної громади 
на оплату комунальних послуг та енергоносіїв КНП «Володимирецька 
багатопрофільна лікарня» на 100 000 гривень;

- іншої субвенції з бюджету Полицької сільської територіальної громади на 
підтримку діяльності комунального некомерційного підприємства 
«Володимирецький центр первинної медико-санітарної допомоги» на 
закупівлю дров та торфобрикету для об’єктів охорони здоров’я, розташованих 
на території Полицької територіальної громади на 11 900 гривень;

- іншої субвенції з бюджету Каноницької сільської територіальної громади 
на підтримку діяльності комунального некомерційного підприємства 
«Володимирецький центр первинної медико-санітарної допомоги» на 
закупівлю твердого палива для об’єктів охорони здоров’я, розташованих на 
території Каноницької територіальної громади на 15 000 гривень;

- іншої субвенції з Каноницької сільської територіальної громади для КНП 
«Володимирецький центр ПМСД» на виконання програми із запобігання 
поширенню, діагностики та лікування коронавірусу С0УГО-19 на 2021 рік на 
10 000 гривень;

- іншої субвенції з бюджету Каноницької сільської територіальної громади 
на належне функціонування Трудового архіву на 18 000 гривень;

- іншої субвенції з бюджету Рафалівської селищної територіальної громади 
на оплату комунальних послуг та енергоносіїв КНП «Володимирецька 
багатопрофільна лікарня» на 517 653 гривні;

- 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 
120 000 гривень;



- зменшення коштів переданих із загального фонду до бюджету розвитку 
на 55 488 гривень.

Зменшення за рахунок:
- субвенції з місцевого бюджету на надання державної підтримки особам з 

особливими освітніми потребами за рахунок відповідної субвенції з державного 
бюджету на 5 331 гривню.

Передати із загального фонду до бюджету розвитку 4 518 149 гривень, в 
тому числі збільшення за рахунок: субвенції з державного бюджету місцевим 
бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку 
окремих територій на 4 135 747 гривень, 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 137 890 гривень, субвенції з місцевого 
бюджету на виконання заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих 
територій за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету 
300 000 гривень, зменшення за рахунок перевиконання дохідної частини 
загального фонду бюджету на 41 520 гривень, за рахунок залишку коштів 
освітньої субвенції на 13 968 гривень.

3. Затвердити доходи загального фонду бюджету Володимирецької 
селищної територіальної громади в сумі 238 976 250,54 гривень, видатки 
загального фонду бюджету Володимирецької селищної територіальної громади 
в сумі 229 512 998,11 гривень, з профіцитом в сумі 9 463 252,43 гривні, 
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 4 518 149 гривень, за рахунок:

Збільшення:
- коштів переданих із загального фонду до бюджету розвитку 

(спеціального фонду) на 4 573 637 гривень, в тому числі за рахунок: субвенції з 
державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо 
соціально-економічного розвитку окремих територій на 4 135 747 гривень, 
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 137 
890 гривень, субвенції з місцевого бюджету на виконання заходів щодо 
соціально-економічного розвитку окремих територій за рахунок відповідної 
субвенції з державного бюджету на 300 000 гривень;

Зменшення:
- коштів переданих із загального фонду до бюджету розвитку на 

55 488 гривень.



5. Збільшити видатки бюджету розвитку Володимирецької селищної 
територіальної громади на 4 518 149 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» - 137 890 гривень;

-по КТПКВКМБ 7363 «Виконання інвестиційних проектів в рамках 
здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій»
- 4 435 747 гривень;

зменшення:
-по КТПКВКМБ 1061 «Надання загальної середньої освіти закладами 

середньої освіти» - 13 968 гривень;
-по КТПКВКМБ 7130 «Програма здійснення землеустрою на території 

Володимирецької селищної ради на 2021-2025 роки» - 41 520 гривень.
Установити дефіцит спеціального фонду селищного бюджету в сумі 

17 631 804,54 гривні, 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 
16 525 581,45 гривню, в тому числі: за рахунок залишку коштів освітньої 
субвенції - З 196 070,45 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 -  10 300 207 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 1 420 267 гривень, перевиконання дохідної частини загального 
фонду бюджету -  217 386 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 коштів бюджету 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 селшцної 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», у додатку 6 
рішення Володимирецької селищної ради від 09 липня 2021 року № 308 «Про 
внесення змін до бюджету Володимирецької селищної територіальної громади 
на 2021 рік», у додатку 6 до рішення Володимирецької селищної ради від 
27 серпня 2021 року № 359 «Про внесення змін до бюджету Володимирецької 
селищної територіальної громади на 2021 рік», у додатку 6 рішення 
Володимирецької селищної ради від 29 жовтня 2021 року № 447 «Про внесення 
змін до бюджету Володимирецької 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 
Володимирецької 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.
охорони здоров я, освіти, 
Анатолій БОВА).

культури, молоді і спорту (голова комісії

Василь КОВЕНЬКО



Додаток № І
до рішення Володимирецької селищної ради

^  ^  1̂  ЧьЗ 2021 року №

Зміни доходів бюджету Володимирецької селищної територіальної громади на 2021 рік 

17552000000
(код бюджету)

Код Найменування згідно 
з класифікацісю доходів бюджету Усього Загальний фонд

Спеціальний фонд

усього
в тому ЧИСЛІ 

бюджет 
розвитку

40000000 Офіційні трансферти 5 436 092,00 5 436 092,00
41000000
41030000

Від органів державного управління 5 436 092,00 5 436 092,00
Субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам 4 135 747,00 4 135 747,00

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

4 135 747,00 4 135 747,00

41050000 С убвенції з місцевих бюджетів іншим місцевим  
бюджетам 1 300 345,00 1 300 345,00

41050900 Субвенцію 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

137 890 137 890

41051000

Субвенція з місцевого бюджету на здійснення переданих 
видатків у сфері освіти за рахунок коштів освітньої 
субвенції (на оплат>' праці з нарахуваннями 
педпрацівникам інклюзивно-ресурсних центрів)

60 233,00 60 233,00

41051200

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

-5 331 -5 331

на оплату праці з иарах)’ваннями (видатки спож ивання)
-2 556 -2 556

на придбання спецзасобів ко р ещ ії (видатки розвит ку) -2 775 -2 775

41032300

Субвенція з місцевого бюджету на виконання заходів 
щодо соціально-економічного розвитку окремих 
територій за рахунок відповідної субвенції з державного 
бюджету

з бюдж ету Ант онівської сіпьської т ериторіальної 
громади на придбання аналізатора крові у  А ЗП С М  
А нт онівка  ________________ __

300 000 300 000

150 000 150 000

41053900

з  бю дж ету Ант онівської сільської тергтгоріальної 
громади на придбання аналізатора крові у  АЗП С М  с. 
Великі Цепцевичі

150 000 150 000

Інші субвенції з місцевого бюджету
Інш а субвенція з бюдж ету Ант онівської сільської 
терит оріальної громади на забезпечення медичних  
працівників об'єкт ів охорони здоров 'я Ант онівської 
т ерит оріальної громади засобами індивідуального  
захист у (маски медичні, рукавиці, бахіли, комбінезони  
багаторазові, халат и одноразові, респіратори Р'І^Я-2)

807 553,00 807 553,00

15 000 15 000

Інш а с)>бвенція з бюдж ету П олицької сільської 
т ерит оріальної громади на підтриліку діяльності 
комунального некомерційного підприємства  
■ ‘Володимирецькиіі центр первинноїм едико-саніт арної 
допомоги  ”  на закупівлю дров та торфобрикету для 
об ’єктів охорони здоров ’я, розт аш ованих на  т ерит орії 
П олицької територіачьної громади__________________________________

11 900 11 900

Інша субвенція з Каноншіької сільської територісшьної 
громади для КНП "Володіширецький центр ПМСД" на 
виконання програми із запобігання поширенню, діагностики 
та лікування коронавірусу СОІ'ІО-ІЯ на 2021 рік

10 000 10 000



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 Каноншіької сільської 
територктьної громади на підтримку діяльності 
комуна.чьного неко.мерціпиого підприємства 
“Вояодіширецькш'і центр первинноїмедико-санітарної 
допо.иогп ” на закупівлю твердого палива для о б ’єктів охорони 
здоров ’я, розташованих на території Каноницької 
територіальної громади

15 000 15 000

в т. ч.
Інгиа субвенція з бюджету Каноницької сільської 
територіачьної громади на нсшежне функціонування 
Трудового архіву

18 000 18 000

в т. ч.

Інша субвенція 3 бюджету Иафалівської селищної 
територіачьної громади на отчату комунальта послуг та 
енергоносіїв КНП “Володіширецька багатопрофільна 
лікарня ”

517 653 517 653^

в т.ч.
Інша субвенція 3 бюджету Рафалівської селищної 
територіальної громади на оплату комунальних послуг та 
енергоносіїв КНП “Володимирецькиіі центр ПМСД»

120 000 120 000

в т.ч.
Інша субвенція 3 бюджету Аитонівської сільської 
територіальної громади на оплату тм\ііильних- п о с л ^ ^ щ ^ ^ ^  
енергоносіїв КНП ‘'Володіширеііьк^агаторофі іьна .іікарняЩ

V  100 000 100 000

Всього доходів V- ' ^ \ \ 4 3 6  092,00 5 436 092,00

Секретар селищної радйі Юрій БЛИЩИК



Додаток 2

до рішення Володимирецької селищної ради 

____ 2021

Зміни фінансування бюджету Володимирецької селищної громади на 2021 рік

17552000000
( код бю джету)

Код
Назва

Всього ЗагальниІ4 фонд
Спеціальний фонд

Разом
в т.ч. 

бюджет 
розвитку

/ 2 4 5 б

200 000 Внутрішнє фінансування 0,00 -4 518 149,00 4 518 149,00 4 518 149,00
208 100 На початок періоду 0,00

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

фонду)
0,00 -4 518 149,00 4 518 149,00 4 518 149,00

Всього за типом кредитора 0,00 -4 518 І49,00 4 518 149,00 4 518 149,00
600 000 Фінансування за активними операціями 0,00 -4 518 149,00 4 518 149,00 4 518 149,00
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 (спеціального 

фонду)
0,00 -4 518 149,00 4 518 149,00 4 518 149,00

Всього за типойд боргового зобовв’язання 0,00 -4 518 149,00 4 518 149,00 4 518 149,00

Секретар селищної ради Юрій БЛИЩИК



17552000000
(код бюдлсету)

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

Додаток №  З 
до ріш ення В'до ріш ення Володимирецької селищної ради 

-,202І р о к у № _ ^ 4 ^

Код 
Програмної 
класифікац 
її видатків 

та
кредитуван

ня
місцевого
бюджету

Код 
Типової 

програмної 
класифікац 
ії видатків 

та
кредитуван

ня
місцевого
біоджет\'

Код
Функціон

альної
класифік

ації
видатків

та
кредитув

ання
бюджету

Загальний фонд Спеціальний фонд

РАЗОМ
Найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету/ 

відповідального виконавця, найменування бюджетної програми 
згідно 3 Типовою програмною класифікацією видатків та 

кредитування місцевого бюджету
усього

3 них

видатки
розвитку усього

у тому числі 
бюджет 

розвитку

3 них

видатки
розвитку

в т.ч. 
кошти 

передані із 
загального 

фонду до 
бюджету 
розвитку

видатки
споживання

оплата праці
комунальні 
послуги та 
енергоносії

видатки
споживанн

я
оплата праці

комунальні 
послуги та 
енергоносії

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

0100000 Володимирецька селищна рада -310 480 -310 480 -408 466 -20 000 0 96 370 96 370 0 0 0 96370 96 370 І і і І і І І І І І І І Ї І І І І

о аоооо -310 480 -310 480 -408 466 -20 000 0 370 96 370 ІІІІ 0 0 0 96 370 96 370 І І І І І І І і І І І І І І

0100 Державне управління -552 100 ^552 100 -458 466 -20 000 0 0 0 в 0 0 0 (»

0110150 0150 0111

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

-596 000 -596 000 -493 220 -ЗО 000 -596 000

0110160 0160 0111
Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті 
Києві), селищах, селах, територіальних громадах

26 000 26 000 20 000 10 000 26 000

0110180 0180 0133 Інша діяльність у сфері держ авного управління 17 900 17 900 14 754 0 0 0 0 0 0 0 0 0 І І І І І І І І І в

в т.ч.

------ —--------------- -̂---- £----і —і--------^ ---------------1---1 _ --------------------------------------
Програма підтргшкі.і Трудового архіву Володимирецької
селищної тершпоріальиої громади на 2021 рік.

18 000 18 000 14 754 18 000

в т.ч.

Програма розвитку місі\евого самоврядування 
Володгширщької селшцної територіальн(Уі' гро.мади на 2021- 
2025 роки

-100 -100 -100

6000 Житлово-комунальне господарство 0 0 0 0 0 137 890 137 890 0 0 0 137 890 137 890 137 890

0116083 6083 0610

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 137 890 137 890 137 890 137 890 137 890

7000 ЕкономНна діяльність 241 620 241 620 ^0 000 0 0 -41 520 -41 520 0 0 0 -41 520 -41 520 200 100

0117130 7130 0421 Здійснення заходів із землеустрою 41 520 41 520і 0 0 0 -41 520 -41 520 0 0 0 -41 520 -41 520 І І І І І І І І І І І І І І

в т.ч.

——---------------------- с:----------------- .!---- С .... .............. .....................................................
Програма здійснення землеустрою на території Володимирецької 
селтцноїради на 2021-2025 роки 41 520 41 5201 -41 520 -41 520 -41 520 -41 520 0

0117461 7461 0456
Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої 
інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету 200 000 200 000 50 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 200 000

в т.ч.

Програма розвитку автомобільних доріг загального 
користування місцевого значення на 2021-2022 роки у 
Воподи.мнрецькій селищнй територіальнії^ гро.маді 200 ООС 200 ООС1 50 000 200 000

0117680 7680 0490 Членські внески до асоціацій органів місцевого самоврядування ЮС 10(]1 100

0600000
Управління соціально- культурної сфери Володимирецької

1 зов Агг 1 308 422і -206 762 363 649 0 4 421 779 4 421 779 0 0 0 4 421 779 4 421 779 5 730 202

0610000
Управління соціально- культурної сфери Володимирецької

1 308 42; 1 308 423> -206 762 363 649 0 4 421 779 4 421 779 0 0 0 4 421 779 4 421779 5 730 202

1000 Освіта ]60 73( 160 73() -281 162 346 999 0 -13 968 0 0 0 .13 968 -13 968і 146 762
0611010 1010 0910 Надання дошкільної осві ги 342 50( 342 50() 230 000 29 610 342 500

1020
Надання загальної середньої освіти за рахунок коштів місцевого 
бюджету 330 40:1 330 4011 -140 ООС 317 389• 0 0 0 0 0 0 0І 0І 330 401

0611021 1021 0921 Надання середньої освіти закладами загальної середньої освіти 330 40 1 330 40][ -140 ООС 317 3851 330 401
0611080 1080 0960 Надання спеціальної освіти мистецькими школами -543 30(} -543 3001 -429 ЗОС і -543 300



.............................. .......... ... '“ Т Загальниіі фонд Спеціальний фонд

Код Код Код
( 3 них

3 них

Програмної Типової Функціон 
альиої 

класифік 
а ції 

видатків 
та

кредитув
ання

бюджету

класифікац 
її видатків 

та
кредитуван

ня
місцевого
бюджету

класифікац 
ії видатків 

та
кредитуван

ня
місцевого
бюджет)'

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

згідно і 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 
послуги та 
енергоносії

видатки
розвитку

в т.ч. 
кошти 

передані із 
загального 
фонду до 
бюджету 
розвитку

РАЗОМ

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

1060

-Іадання 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) 13 968 13 968 0 0 0 -13 968 -13 968 0 0 0 -13 968 -13 968 0

0611061 1061 0921 Надання загальної середньої освіти закладами середньої освіти 13 968 13 968 -13 968 -13 968 -13 968 -13 968 ІІІІІііІІІІІІІіШІ
0611141 1141 0990 Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти 0
0611142 1142 0990 Інші програми та заходи у сфері освіти 4 800 4 800 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 800

в т.ч.

Програма віііськово-патріотпчного виховання та підготовки 
молоді Володіширецької селищної територіальної громади до 
служби в Збройних Силах України на 2021-2025 роки 4 800 4 800 4 800

0611152 1152 0990
Забезпечення діяльності інклюзивно-ресурсних центрів за 
рахунок освітньої субвенції 60 233 60 233 60 233 ^0 233

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" -42 541 -42 541 -42 541

0611200 1200 0990

Надання освіти за рахунок залиш ку коштів за субвенцією з 
держ авного бюджету місцевим бю джетам на надання 
держ авної підтримки особам з особливими освітніми 
потребами -5 331,00 -5 331,00 -2 095,00 -5 331

2000 Охорона здоров'я 1 159 553,00 1 159 553,00 0 00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 І І І І І І І І І І І

0612010 2010 0731 Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню 917 653 917 653 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 917 653

в т.ч.

Інша субвенція  ̂бюдлсету І^афачівської селищної 
територіальної громади на оплату комунальних послуг та 
енергоносіїв КИП ''Володимиренька багатопрофільна лікарня ” 517 653 517 653 517 653

в т.ч.

Інша субвенція і бюдм'сту Лнтонівськоїсільської 
територіальної громади на оплату комунапьних послуг та 
енергоносіїв КНП "Володимнрецька багаторофільна лікарня» 100 000 100 000 100 000

061211 1 2111 0726
Первинна медична допомога населенню, що надається центрами 
первинної медичної (медико-санітарної) допомоги 216 900 216 900 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 216 900

в т.ч.

Інша субвенція 3 бюджету Полш-іьксУї  січьськоїтериторіальної 
громади на підтримку діяльності комунального некомерційного 
підприємства "Володимирецькиі* центр первинної медико- 
санітарної допомоги ” на закупівлю дров та торфобрикету для 
об 'сктів охорони здоров'я, розташованих на територіїПолицької 
територіальної громади 11 90() 11 90С1 40 000

в т.ч.

Інша субвенііія 3 бюдж'ету Рафалівської селищної територіально) 
громади КНП ''Володимиреиькни центр ПМСД" на закупівлю 
торфу для об'єктів охорони здоров'я, розташованих на території 
Рафачівської ТІ 120 00() 120 00() 120 000

в т.ч.

Іниш субвенція 3 бюдж‘епіу Каноннцької сільської територіальної 
громаОи на підтримку діяльності комунального некомерціїїного 
підприємства “Володіїміїрецький центр первинноїмедико- 
саи і тарної допомоги " на закупівлю твердого палива для о б ’єктів 
охорони здоров'я, розташованих на територіїКаноницької 
територіальної громади 15 00'0 15 00(3

15 000

0612152 2152 0763 Інші програми і заходи у сфері охорони здоров'я 25 ООі0 25 00() (3 () () С1 0 0 с1 0 () ( 25 000



1 Загальний фонд Спеціальний фонд

Код Код Код
Функціон

( . 3 них 1
3 них

Програмної 
класифікац 
ії видатків 

та
кредитуван

ня
місцевого
бюджету

Типової
програмної
класифікац 
ії видатків 

та
кредитуван

ня
місцевого
бюджету

класифік 
а ції 

видатків 
та

кредитує
ання

бюджету

Наііменування 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
роівитну 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

РАЗОМ

1 2 і 4 5 6 7 8 9 10 / / 12 ІЗ 14 15 16(гр5 +гр.10)

в т.ч.

Іита субвенція з бюдж ет у Кшиуніщької сільської т ериторіальної 
громади для КНП "Володимирецький центр ПМСЛ" виконання 
програми із запобігання поширенню, діагностики та лікування 
коронавірусу С0¥Ю-19 на 2021 рік 10 000 10 000 10 000

в т.ч.

Інша субвенція 3 бюдж;єту Антонівської сільської т ериторіальної 
громади на забезпечення медичних працівників об ’сктів охорони 
здоров 'я Ант онівської т ериторіальної громади засобами 
індивідуального захисту (маски медичні, рукавиці, бах їли, 
комбінезони багат оразові, халати одноразові, респіратори І-1'Я-2) 15 000 15 000 15 000

4000 Культура і мистецтво 17 600,00 17 600,00 14 400,00 16 250,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17 600,00
0614030 4030 0824 Забезпечеиня діяльності бібліотек 17 600 17 600 14 400 16 250 17 600

0614060 4060 0828
Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, 
центрів дозвілля та інших клубних закладів 0 0

5000 Фізична ку,тіьтура і спорт -29 460 -29 460 60 000 400 0 0 0 0 0 0 -29 460

0615011 5011 0810
Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з 
олімпійських видів спорту -18 700 -18 700 -18 700

0615012 5012 0810
Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з 
неолімпійських видів спорту -83 960 -83 960 -83 960

0615031 5031 0810
Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо- 
юнацьких спортивних ІІНСІЛ 73 200 73 200 60 000 400 73 200

7000 Економічна діяльність 0,0С 0,0(і 0,00 0,00 0,00 4 435 747,00 4 435 747,00 0,00 0,00 0,00 4 435 747,00 4 435 747 4 435 747,00

7300 Будівництво та регіональний розвиток 0,0С 0,0(1 0,00 0,00 0,00 4 435 747 4 435 747 0 0 0 4 435 747 4 435 747 4 435 747,00

0617363 7363 0490

Виконання інвестиційних проектів в рамках здійснення 
заходів щодо соціально-економ ічнош  розвитку окремих, 
територій 4 435 747 4 435 747 4 435 74^ 4 435 747 4 435 747»00

3700000 Фінансовий віді і̂д Вододиі«иріец1ь*:^Іс^ищ»ої ра^и ’ -КО 00( <1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 і і і і і і і і і і і і і і і в
3710000 Фінансовий ВІДДІГ1 Володимирецької селищної ради ____ _ > -80 00( с1 а 0 0 0 0 0 0 0 0 шшітшшЛ
3718700 8700 0133 Резервний фонд ' /  Г -80 00( -80 000

ВСЬОГО ВЇІДАТКІВ /  Г V \ 917 94. 997 ‘)4:І -615 22Ї 343 64$ с 4 518 149 4 518 149 0 (І 4 518 145 4 518 14$ 5 436 092

Секретар селищної ради Юрій БЛИЩИК



17552000000
(код бюджету)

Додаток № 6 
до ріідо рішення Володимирецької селищної ради 

_2021 року №

5міни до розподілу витрат місцевого бюджету на реалізацію місцевих/регіональних програм у
2021 році

гри.

Н айм енування головного  
розпорядника кош тів місцевого 

бю дж ету/ відповідального  
виконавця, найменування  

бю дж етної програми згідно з 
Типовою  програмною  

класифікацією  видатків та 
кредитування місцевого бюджету

Спеціальний фонд

Код 
Програмної 
класифікації 
видатків та 

кредитування 
місцевого 
бюджету

Код Типової 
програмної 

класифікації 
та

кредитування
місцевого
бюджету

Код
Функціональн

ої
класифікації 
видатків та 

кредитування 
бюджету

Н аііменування місцевої / регіональної програми

Д ата і номер 
док7 мента, яким 

затверджено місцеву 
регіональну 

програму

Усього
Загальний

фонд усього
у тому числі 

бюджет  
розвитку

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
010000 Володнмирецька се л т ц и я  радй 217 900 259 420 -41 520
о п ооо Володимиреиька селищ на рада 217 900 259 420 -41 620

Д ерж авне упрлвлііиш 217 900 259 420 -41 520 ш т іу іш ш ш

0110180 0180 0133
Інша ДІЯЛЬНІСТЬ у сфері державного 
управління

П рограма підт римки Трудового архіву Володимирецької 
сеяищ иої т ерит оріальної громади на 2021 рік.

Рішення селищ ної 
ради № 77 від 

24.12.2020
18 000 18 000

0110180 0180 0133 Інша Діяльнісгь у сфері державного управ.

П рограма розвит ку м ісцевого самоврядування 
В олодим ирецької селищ ної т ерит оріальної громади на 
2021-2025 роки

Рішення селищ ної 
ради №  74 від 

24.12.2020
-100 -100

0117130 7130 0421 Здійснення заходів із землеустрою
П рограма здійснення землеустрою на т ерит орії 
В олодим ирецькоїселииріо їради на 2021-2025 роки

Рішення селищ ної 
ради X® 68 від 

24.12.2020
0 41 520 -41 520 -41 520

011746 і 7461 0456

Утримання та розвиток 
авіомобільїп-іх дорн' та дорожньої 
иіфрасгруктури за рахунок конггів 
м 1 с це во го б к)дясе ї у

Ц ільова програма "Розвиток вулиць та доріг комунальної 
власност і Володимирецької селищ ної територіальної 
громади на 2021 ри<"

Рішення селищ ної 
ради № 81 від 

24.12.2020
200 000 200 000

0600000

Уиравлінля соціально- культурної 
сфери В олодимирецької сйлиіцної 
ради

29 800 29 800 0 0

0610000

У правління соціально- культурної

ради
29 800 29 800 0 0

1000 Освіта 4 800 4 800 0 0

0611142 1142 0990 Іннл п роф ам и  та заходи у сфері освг

Програма військово-патріотичного виховання та 
підгот овки молоді Володш т рецької селищ ної 
територіальної громади до служ би в Збройних ( 'илах 
України иа 2021-2025 роки

Рішення селищ ної 
ради № 76 від 

24.12.2020
4 800 4 800

2000 О хорона здоров'я ' ' і* 25 000 25 000 0 0

0612152 2152 0763
ІНИН програми 1 иіходи у сф ері/ 
охорони иор(ів’я

Програма із запобігання поширенню, діагност ики та 
- лікування на т ернтщ ш ВтшУиліирецької селищної 

т ериторіа іьної громади коронавірусу СОУІП-І9 на 
2021 рік

Рішення селищ ної 
ради №  136 від 

05.02.2021
25 000 25 000

. „ 1 ВСЬОГО ВИДАТКІВ І / / ........ . і  ..... .. .......... 247 700,00 289 220,00 -41 520,00 -4ї 520,00

С екретар селищної раді Юрій БЛИЩИК



Додаток- 5
ДО рішення Володимнрецькоїселишної ради

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

капітальний ремонт об'єктів виробничої, ком унікаційної та соціальної інф раструктури за об'єктами та 
інш ими капітальним и видатками у 2021 році

17552000000
(код бюджету)

Код програмно 
клксифікації 
видатків Тіі 

крелнт)'вання 
місцевих

Код типової 
програмної 

класифікації Ті 
кредитування 

місцевих 
бюджетів

Код 
Програмно 
класифікан 

ї видатків

кредиту-ваи 
ня місцевий 

бюджетів

ї Найменування головного розпорядника/ 
‘ відповідального виконавця, бюджетної 

програми або напряму видатків згідно і 
І Типовою програмною класифікацісю та 
; кредитування місцевих бюджетів

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

Зага-гьна 
тривалість 

будівництв, 
(рік початк; 

і
завершення

)

ЗагальнаІ вартість 
' будівництва, 

гривень

Рівень 
виконання робіт

бн)джетного 
періоду, %

Обсяг видатків бю/шет) 
розвитку, які 

спрямовуються на 
будівництво об'ек-га у 
бюджетному періоді, 

гривень

Рівень 
' гоговност 

і об'єкта 
на кінець 
бюджетно

періоду,
%

0100000 Володймирецька седнщ аа рада 96 370,ос

0110000
Володимирйцька селлщ нй рада

96 370,0С

6000 Ж дтлово-'Кощ 'нйльне 1 оснодарство 96 370,0(1>

0116083 6083 0610

Проектні, будівельно-ремонтні роботи, 
придбання житла та приміщ ень для 
розвитку сімейних та інших форм 
виховання, наближених до сімейних, та 
забезпечення житлом дітей-сиріт, дітей, 
позбавлених батьківського піклування, 
осіб 3 їх числа

П ридбання ж ит ла т а пріш ицень для 
розвит ку сім ейних т а інш их форм виховання, 
наб ли ж ен ш  до сі.мейних, т а з-абезпечення  
ж'ипьчом діт еіі-аіріт , дітей, позбавлених  
бат ьківського піклування, осіб і  'іх  числа

137 890,001

7000 Економ ічна діяльність -41 520,ОСІ

0117І30 7130 0421 Здійснення заходів із землеустрою

Прогрсіма здійснення землеуст рою  на 
т ерит орії Володіш ирег^ької селиирю ї раби на  
2021-2025 роки

-41 520,001

0600000
Управління соціально- культурної 
сфери Володіш йрецької селащ яоїрадн 4 421 779,00(

0610000
Уяравління соціально- культурної 
сфери Володилінрецької селищної ради 4 42! 779,00

0100 Державне управління 0,00

0610160 0160 01 1 1

Керівництво і управління у відповіднії^ 
сфері у містах (місті Києві), селищах, 
селах, територіальних ф о м а д а х

0610160 0160 01 і 1

Керівництво і управління у відповідній 
сфері у містах (місті Києві), селищах, 
селах, територіальних ф О м адах

ЇООО Освіта -13 968,00

0611010 1010 0910 Надання дошкільної освіти

Капітальний ремонт Д Н З "Казка" по вул. 
П ш ипа  Орлика, І в смт. Володимиреуь  
Вараського району Рівненської області 
(утеплення фасаду)

61,00

0611021 102! 0921
Надання середньої освіти закладами 
загальної середньої освіти

Капітальний ремонт (утеплення фасадів) 
Бишчяцької гімназії Володіш йрецької селшцної 
ради за адресою: вул. Центральна. 54 с. Бииіляк 
Вараського району Рівненської області 
(проведення держ авної будівельної експертизи)

-61,00

Обі 1061 1061 0921
Надання загальної середньої освіти 
закладами середньої освіти

-13 968.00

в т.ч.

Капітальний ремонт покрівлі 
Великотелковицького закладу загальної 
середньої освіти /- ///  ступенів В олоО им пренької 
селищної/>ас)и по вул Шевченка. 65 в с. В еликі 
Телковичі Вараського р а й о н у  Рівненської о бласт і

-800 000,00

в ї.ч .

Розроблення просктно-коиапорпсної 
Ооку.ментації та провеоеиня ()ер.мсавної 
будівельної експертизи по об'єкту “Капітальний 
ре.моит покрівлі Ве.чикотелковіщької Н)Ш І-ІІ1 
ступенів по вул. Ш евченка,65 в с. Великі 
Телковичі ВолоОшінреііької с слш іін сн  раби 
Рівненськоїобласпй "

-10 484,00

в т.ч.

Розроблення просктно-коіиторисиої 
документації та проведення бер:)ісавиої 
бубівельної експертизи по об'єкту "Капітшьіапі 
ремонт покрівлі Великоте.шовицької ’Ю Ш  / - ///  
ступенів по вул. Ш евченка,65 в с. В ет кі 
Телковичі Володи.мирецької селшцної ради
Рівненської област і"

-103 600,00

в т.ч.

Капітальний ремонт будівлі Володимирецького 
ЗЗС О І-ІІІ ступенів №  2 по вул. Горького, 2 в 
смт Во.чодниирець Вараського району 
Рівненської області (заміна вікон та зовнішніх 
дверей)

795 954,00

в т.ч.

Капітальний ремонт будівчі КрасносРіьського 
ЗЗСО І-Ш  ст. по вул. Центратьній. 24 в 
с. Красносілля Вараського району Рівненської 
області (залііна вікон та зовніитіх дверей) 
(розроблення проектно-коиїторисної 
документації)

35 000,00

в т.ч. (
(
(

Капітальний ремонт буоівлі Володи.мирецького 
ЗЗС'О 1-Ш ступенів МЬ 2 по вул. Горького. 2 в смт 
ВолоОимирець Вараського району Рівненські/! 
ібласт і (зссміна вікон та зовніїиніх Оверей) 
р о  рюб.чення проектно-коіиторисиої 
)окументаиії)

20 000,00

в т.ч.
і
/■
Придбання насоса глибинного ї комплектуючіши 
со.мпонентамн оля Довговільського ЗЗСО ТИ! 
:тупенів

14 530,00

в т.ч.

/

е.

капітальний ремонт покрівлі П олоаіівської 
і.мназїї Володимирецької се.піщноїраОи по вул. 
Іесі Українки, 29 б в с. Половші Рівненської 
бласті (розроблення П К 'І в т. ч. проведення 
кспертизн)

48 600,00



Код програмної 
класифікації 
видатків Тії 

кредитування 
місцевих 
бюджетів

Код типової 
проф нм ної 

класифікації та 
кредитуванні 

місцевих 
бюджетів

Код 
П рограмної 
клясіїфікаці 

ї  видатків

кредитував 
ня місцевих 

бюджетів

Найменування головного розпорядника/ 
відповідального виконавця, бюджетної 
програми ябо напряму видатків згідно з 
Типовою програмною класифікацісю та 

кредит)вання місцевих бюджетів

Найменування обЧкта бртівництва/вид будівельних 
робіт, у тому числі проектні роботи

Загальна 
тривалість 

будівництва 
(рік початку 

і
завершення

Загальна
вартість

будівництва
гривень

Рівень 
нконання робіт 

на початок 
бюджетного 
періоду, %

Обсяг видатків бюджету 
розвитку, які 

спрямовуються на 
будівництво об'єкта у 
бюджетному періоді, 

гривень

Рівень 
готовносг 
і об'єкта 

па кінець 
біоджегї

Капітальний ремонт покрівлі блоку початкових 
кчасів Вояодтшрецького закладу загаїьної 
середньої освіти І-ІІІ ступенів Володилшреііької 
селищної ради за адресою: вул. Поштова, 17 

п. Володимирець Вараського району 
Рівненської області

Капітальний ремонт котельні Любахівської 
гімназії Володимирецької селищної ради за 
адресою: вул. Поліська. 20 с. Любахи 
Вараського району Рівненської області

-15 000,1

Капітальний ремонт котельні Берестівської 
м назії Володимирецької селии(ноїради за 

адресою: вул. Шкіпьна, 2 с. Берестівка 
Вараського району Рівненської області

Придбання обладнання і предметів 
довгостроко вого користування

Капітальний ремонт будівлі Володимирецького 
.ЇІСО 1-ІП ступенів №  2 по вул. Горького, 2 в 
смт. Володимирець Вараського району  
Рівненської області (заміна вікон та зовніиініх 
дверей)
Реконструкція (модернізація) .Зеленівської 
гімназії Володимирег{ької селищної ради по ву’л. 
Ш кільна.2 в с. 3е.пене Рівненської області 
(влаиїтувстня внутрішніх санвузлів)

Реконструкція (модернізація) По.ловлівської 
гімназії Володимирецької селищної ради по вул. 
.Песі Українки. 296 в с. Половлі Рівненської 
області (влаштування внутріишіх санвузлів)

-45 513,00

8 221,00

Капітальний ремонт покрівлі Довговіїьського  
закіаду загальної середньої освіти /- / / /  ступенів 
Володимирецької селищної ради по вул. 
Шевченка, 19В V с. Довговоля Рівненської області

Капітельний ремонт будівлі Красносільського 
З ЗСО 1-ій  ст. по вул. Центральній, 24 в с. 
Красносі'і.^я Вараського району Рівненської 
області ( заміна вікон та зовнішніх дверей)

Капітаїьннїі ремонт покрів.:іі Зеленівської 
’імнспії ВолоОіширецької селищної ради за 

аоресою: вул. Шкільна, 2 с. Зелене Вараського 
району Рівненської області

Капітачьннй ремонт покрів’їі дошкільного 
підрозділу Зеленівської гімназії Володимирецької 
селищної ради по вул. Ш киьна, І Зв с .  Зелене 
Володимирецької територіальної громади 
Вараського району Рівненської області 
(коригування ПКД (додаткові роботи) -  20 000 
грн., розроблення та реєст рація сертифіката 
•нергоефективності будіапі — 22 000 грн.)

Капіпіальний ремонт покрівлі дошкіцьного 
підрозділу Зеленівської гілшазії Володимирецької 
селищної ради по вул. Ш кіїьна, ІЗ в с. Зелене 
Володимирецько ї  територіальної грол іади 
Вараського району Рівненської області

Економічна діяяьиість
Будівництво та регіональний розвиток

Виконання інвестиційних проектів

Виконання інвестиційних проектів в 
рамках здійснення заходів щодо соціально- 
кономічного розвитку ок-ремих територій

Капітальний ремонт будівлі Во.подимпрецького 
ЗЗСО ІЛ І І ступенів N91 по вул. Шкільна, 6, смт 
Володіширець Вараського району Рівненської 
області (заміна вікон та зовнішніх дверей)
(виготоа-іення ПКД)

Капітстьниіі ремонт котельні Берестівської 
гімназії Володимирецької селтцної ради за 
адресою: вул. Шкільна. 2 с. Берестівка 
Вараського району Рівненської області

Капппачьиип ремонт коте.пьні Любахівського 
закладу загальної середньої освіти І-П] 
ступенів Володіширегіької селгпцної ради за 
'.ідресою: вул. Поліська, 20 с. .Пюбахи 
Вараського району Рівненської області

4 435 747,00

4 435 747,00

4 435 747,00

Капітальний ремонт покрівлі блоку початковій: 
к^іасів Володимирецького закладу шгапьної 
середньої освіти /ЛП ступенів М І  
Волос)имирецької селищ ної ради за аоресою: вул. 
Поиїтова, 17 смт Володимирець Вараського 
району Рівненської області_____________________

Капітальний ремонт покрівлі 
Великотелковицького закіаду юга.'іьної 
середньої освіти І-ПІ ступенів Володіш ирецької 
капищної ради по вул Шевченка, 65 в с. Великі 
Телковичі Вараського раїю ну Рівненської області

1 847 433,00



Код програмної

кредитування
місцевих
бюджетів

Код типової 
програмної 

класифікацй та 
кредитування 

місцевих 
бюджетів

Код 
Програмної 
класпфікаці 

ї  видатків

кредитуван 
ня місцевий

Найменування головного розпорядника/ 
відповідального виконавця, бюджетної 
програми або напряму видатків згідно і 
Типовою програмною класифікацісіо та 

кредитування місцевих бюджетів

Найменування об'єкта булівництва/вил будівельних 
робіт, утому мислі проск-тні роботи

Загальна 
тривалість 

будівництва 
(рік початку

завершення
)

Загальна
вартість

будівництва,
гривень

Рівень 
виконання робіт 

на початок 
6Н)ДЖЄТН0Г'0
періоду, %

Обсяг видатків бюджету 
розвитку, які 

спрямовуються на 
будівництво об'єкт а у 
бюджетному періоді, 

гривень

Рівень 
готовност 
і об'єкта 

на кінець 
бюджетно

періоду,
%

в Т.Ч.
Придбання модульного санвузла для 
Впронківської г'шназії Волабилшрецької селищної 
ради

500 000,00

В Т.Ч,
П ридбання анапізат ора крові у  А ЗП С М  
с. Ант онівка 150 000,00

В Т Ч, /  ‘
Придбання аналізатора крові у  А ШС 'М 
с. Вапикі Цепцевнчі

150 000,00

Всього ' 4 518 149,00

Секретар ради ^  -  V Юрій БЛИЩИК

і'0 
.-/71-і;.



Додаток 4
до рішення Володимирецької селищної ради 

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 / Наііменування бюджету - надавача 
міжбюджетного трансферту Усього

1 2 3
І. Трансферти до загального фонду бюджету

4103450С

Субвенція 3 державного бюджету місцевим бюджетам на 
І здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку 

окремих територій
4 135 747

Державний бюджет 4 135 747

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 
відповідної субвенції 3 державного бюджету

137 890

41051200
Субвенція 3 місцевого бюджету на надання державної 
підтримки особам з особливими освітніми потребами за 
рахунок відповідної субвенції з державного бюджету

-5 331

41051000

Субвенція 3 місцевого бюджету на здійснення переданих 
видатків у сфері освіти за рахунок коштів освітньої субвенції 
(на оплату праці з нарахуваннями педпрацівникам 
інклюзивно-ресурсних центрів)

60 233

17100000000 Обласний бюджет Рівненської області 192 792
41052300 Субвенція 3 місцевого бюджету на виконання заходів щодо 

соціально-економічного розвитку окремих територій за 
рахунок відповідної субвенції з державного бюджету на 
придбання аналізатора крові у АЗПСМ  с. Антонівка

150 000

41052300 Субвенція 3 місцевого бюджету на виконання заходів щодо 
соціально-економічного розвитку окремих територій за 
рахунок відповідної субвенції з державного бюджету на 
придбання аналізатора крові у АЗПСМ  с. Великі Цепцевичі

150 000

41053900 Інша субвенція з бюджету Антонівської сільської 
територіальної громади на забезпечення медичних 
працівників об'єктів охорони здоров’я Антонівської 
територіальної громади засобами індивідуального захисту 
(маски медичні, рукавиці, бахіли, комбінезони багаторазові, 
халати одноразові, респіратори РРК-2)

15 000

41053900 Інша субвенція з бюджету Антонівської сільської 
територіальної громади на оплату комунальних послуг та 
енергоносіїв КНП “Володимирецька багаторофільна 
лікарня»

100 000

17537000000 Бюджет Антонівської сільської територіальної громади 415 000



41053900

Інша субвенція з бюджету Каноницької сільської 
територіальної громади для КНП "Володимирецький центр 
ПМ СД” на виконання програми із запобігання 
поширенню, діагностики та лікування коронавірусу 
С 0 У Ш -1 9 н а  2021 рік

10 000

41053900

Інша субвенція з бюджету Каноницької сільської 
територіальної громади на підтримку діяльності 
комунального некомерційного підприємства 
“Володимирецький центр первинної медико-санітарної 
допомоги” на закупівлю твердого палива для об ’єктів 
охорони здоров’я, розташованих на території Каноницької 
територіальної громади

15 000

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

18 000

17541000000 Бюджет Каноницької сільської територіальної громади 43 000

41053900
Інша субвенція з бюджету Рафалівської селищної 
територіальної громади на оплату комунальних послуг та 
енергоносіїв КНП “Володимирецький центр ПМСД»

120 000,00

41053900

Інша субвенція з бюджету Рафалівської селищної 
територіальної громади на оплату комунальних послуг та 
енергоносіїв КНП ‘‘Володимирецька багатопрофільна 
лікарня”

517 653,00

17544000000 Бюджет Рафалівської селищної територіальної громади 637 653,00

41053900

Інша субвенція з бюджету Полицької сільської 
територіальної громади на підтримку діяльності 
комунального некомерційного підприємства 
“Володимирецький центр первинної медико-санітарної 
допомоги” на закупівлю дров та торфобрикету для об’єктів 
охорони здоров’я, розташованих на території Полицької 
територіальної громади

11 900,00

17543000000 Бюджет Полицької сільської територіальної громади 11 900,00

її. Трансферти до спеціального фонду бюджету

X УСЬОГО за розділами І,II

X загальний фонд 5 436 092,00
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
Обласний бюджет Рівненської області

X Усього за розділами І,П, у тому числі: 5 436 092
5 ^  загальний фонд 5 436 092

X X : ' \  ' спеціальний фонд

Секретар селищної рад Юрій БЛИЩИК


