
ВОЛОДИМИРЕЦЬКА СЕЛИЩНА РАДА 
РІВНЕНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

(восьме скликання)

Р І Ш Е Н Н Я

_______  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”, від 07 грудня 2021 року № 569 ”Про внесення змін до 
бюджету Володимирецької селищної територіальної громади на 2021 рік”, а 
саме:

1. Зменшити доходи загального фонду бюджету Володимирецької 
селищної територіальної громади на 532 319 ,56 гривень (додаток 1), в тому 
числі;

збільшити 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 299 222 гривні;

зменшити за рахунок:
- субвенції з місцевого бюджету на забезпечення якісної, сучасної та 

доступної загальної середньої освіти ”Нова українська школа” за рахунок 
відповідної субвенції з державного бюджету на 210 180 гривень;

- субвенції з бюджету Полицької сільської територіальної громади на 
здійснення підтримки окремих закладів та заходів у системі охорони здоров’я 
за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету на 25 865 ,73 гривень;

- субвенції з бюджету Рафалівської селиш,ної територіальної громади на 
здійснення підтримки окремих закладів та заходів у системі охорони здоров’я 
за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету на 45 495,83 гривень;

- надходження власних доходів на 550 000 гривень.

2. Зменшити видатки загального фонду бюджету Володимирецької 
селищної територіальної громади на 872 435,56 гривень (додаток 3), в тому 
числі за рахунок:

- субвенції з місцевого бюджету на забезпечення якісної, сучасної та 
доступної загальної середньої освіти ”Нова українська школа” за рахунок 
відповідної субвенції з державного бюджету на 210 180 гривень;

- субвенції з бюджету Полицької сільської територіальної громади на 
здійснення підтримки окремих закладів та заходів у системі охорони здоров’я 
за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету на 25 865 ,73 гривень;

- субвенції з бюджету Рафалівської селищної територіальної громади на 
здійснення підтримки окремих закладів та заходів у системі охорони здоров’я 
за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету на 45 495,83 гривень.

- надходження власних доходів на 550 000 гривень;
- коштів переданих із загального фонду до бюджету розвитку на 

40 894 гривні.
Передати із загального фонду до бюджету розвитку 340 116 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 299 222 гривні; зменшення видатків загального фонду 
бюджету на 40 894 гривні.

3. Затвердити доходи загального фонду бюджету Володимирецької 
селищної територіальної громади в сумі 238 443 930,98 гривень, видатки 
загального фонду бюджету Володимирецької селищної територіальної 
громади в сумі 228 640 562,55 гривні, з профіцитом в сумі



9 803 368,43 гривень, напрямком використання якого визначити кошти 
передані із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду).

4. Збільшити доходи спеціального фонду на 2 097 513,89 гривень 
(додаток 1), в тому числі за рахунок іншої субвенції з обласного бюджету 
Рівненської області на фінансування об’єкту: "Реконструкція приймального 
відділення лікувального корпусу комунального некомерційного підприємства 
”Володимирецька багатопрофільна лікарня” по вул. Грушевського,39, 
смт. Володимирець Рівненської області” на 2 097 513,89 гривень.

5. Збільшити видатки спеціального фонду бюджету Володимирецької 
селищної територіальної громади на 2 437 629, 89 гривень (додаток 3), в тому 
числі за рахунок:

- іншої субвенції з обласного бюджету Рівненської області на 
фінансування об’єкту: ”Реконструкція приймального відділення лікувального 
корпусу комунального некомерційного підприємства ”Володимирецька 
багатопрофільна лікарня” по вул. Грушевського,39, смт. Володимирець 
Рівненської області” на 2 097 513,89 гривень;

- коштів переданих із загального фонду до бюджету розвитку 
(спеціального фонду) на 340 116 гривень.

6. Збільшити видатки бюджету розвитку Володимирецької селищної 
територіальної громади на 2 437 629,89 гривень (додаток 5), в тому числі:

- 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” - 299 222 гривні;

по КТПКВКМБ 1021 ”Надання середньої освіти закладами загальної 
середньої освіти” - 1 887 гривень;

по КТПКВКМБ 1061 ”Надання загальної середньої освіти закладами 
середньої освіти” - 7 гривень;

по КТПКВКМБ 1141 "Забезпечення діяльності інших закладів у сфері 
освіти” - 32 000 гривень;

- по КТПКВКМБ 6030 ”Організація благоустрою населених пунктів” - 
7 000 гривень;

- по КТПКВКМБ 7322 ”Будівництво медичних установ та закладів” -
2 097 513,89 гривень.

7. Установити дефіцит спеціального фонду селищного бюджету в сумі 
17 971 920,54 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 
16 865 697,45 гривень, в тому числі; за рахунок залишку коштів освітньої 
субвенції - З 196 077,45 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 - 767 517 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 1 719 489 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.

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

9. 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).

10. Внести зміни до розподілу витрат місцевого бюджету на реалізацію 
місцевих/регіональних програм у 2021 році (додаток 6), затверджених у 
додатку 4 рішення Володимирецької селищної ради від 24 грудня 2020 року 
№ 96 ”Про бюджет Володимирецької селищної територіальної громади на 
2021 рік”, у додатку 6 рішення Володимирецької селищної ради від 05 лютого
2021 року № 174 ”Про внесення змін до бюджету Володимирецької селищної 
територіальної громади на 2021 рік”, у додатку 6 рішення Володимирецької 
селищної ради від 31 березня 2021 року № 211 ”Про внесення змін до 
бюджету Володимирецької селищної територіальної громади на 2021 рік”, у 
додатку 5 рішення Володимирецької селищної ради від 21 травня 2021 року 
№255 ”Про внесення змін до бюджету Володимирецької селищної 
територіальної громади на 2021 рік”, 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”, у додатку 6 
рішення Володимирецької селищної ради від 07 грудня 2021 року № 569 від 
”Про внесення змін до бюджету Володимирецької селищної територіальної 
громади на 2021 рік”.

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



12. 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).

13. Контроль за виконанням цього рішення доручити голові постіііної 
комісії селищної ради з питань бюджету, фінансів та соціальної політики, 
охорони здоров’я, освіти, культури, молоді і спорту (голова комісії Анатолій

Василь КОВЕНЬКО



Додаток № І
до рішення Володимирецької селищ ної ради 

2021 року М>

Зміни доходів бюджету Володимирецької селищ ної територіальної громади на 2021 рік  

17552000000
(КОД бюджету)

Код Найменування згідно 
3 класифікацією доходів бюджету Усього Загальний фонд

Спеціальний фонд

усього
в том у числі 

бю дж ет  
р озвитку

юооооосІ П одатк ові надходж ен ня -806 80() -806 80(І

1100000С
П одатки на д оходи , податки на прибуток, податки на 

\ зб іль ш ен н я  ри н к ов ої вартості -1 614 30(> -1 614 30С1
1 101000С) П одаток та зб ір на доходи  ф ізичних осіб -1 602 30() -1 602 ЗОС1

1 101010С

П одаток на доходи  ф ізичних осіб , що сплачується 
п одаткови м и  аген там и , із доход ів  платника податку у вигляді 

І зар о б ітн о ї плати -2 210 30СІ -2 210 30СІ

11010200

Ііо д а т о к  на доходи  ф ізичних осіб з грош ового  заб езпеч ен н я , 
грош ови х  в и н агород  та інш их виплат, одерж аних 
в ійськовослуж бовц ям и  та особам и  рядового  і н ачальн и цького  

' складу, щ о сплачується  податковим и аген там и 340 ООС> 340 000

11010400

П одаток на доходи  ф ізичних осіб, що сплачується 
п одаткови м и  аген там и , із доход ів  платника податку  інш их ніж 
зароб ітн а  плата 50 000і 50 000

11010500
Т іодаток на доходи  ф ізичних осіб , що сплачується  ф ізи чн и м и  
особам и  за р езультатам и  р ічного  декларуван ня 218 000 218 000

11020000 П одаток  на прибуток  п ідприєм ств -12 000 -12 000

11020200
П одаток на прибуток п ідприєм ств  та ф інансових установ 
ком ун альн о ї в ласн ості -12 000 -12 000

13000000
Р ентна плата та плата за використання  інш их пр иродних  
р есур сів 925 000 925 000

13010000 Р ентна плата за спец іал ьне ви користання л ісових ресур сів 719 000 719 000

13010100

Рентна плата за спеціальне використання л ісових ресурсів  в 
частині д еревин и , заготовлен о ї в порядку рубок головного 
користу'вання -231 000 -23 і 000

13010200

Рентна плата за спеціальне використання лісових рес>фсів 
(крім  рен тн о ї плати за сп еціальне використання л ісових 
ресурсів  в частині д еревини , заготовлен о ї в п орядку рубок 
головн ого  кори стуван н я) 950 000 950 000

13030000
Р ентн а плата за кор истуван ня  надрам и  
за гал ь н од ер ж авн ого  зн ачен ня 192 000 192 000

13030100

Р ентна плата за користування надрам и  для видобування  інш их 
кори сн и х  копалин  загальн од ерж авн ого  значення 2 000 2 000

13031000

Р ентна п лата за користування надрам и  для видобування 
б урш ти ну 190 000 190 000

13040000 Рентн а плата за користування  надрам и м ісц евого  зн ач ен н я 14 000 14 000

13040100

Рентна плата за користування надрам и для видобування 

корисних  копалин м ісцевого значення 14 000 14 000

14000000 В н утр іш н і податки на товари та послуги -88 300 -88 300

14020000

А кцизний  податок з вироблених в У країні п ідакцизних товар ів  

(продукц ії) -15 500 -15 500

14021900 П альне -15 500 -15 500

14030000

А кцизний  податок з ввезених на м итну тери тор ію  У країни 
п ідакц изн и х  товарів  (продукції) 50 200 50 200

14031900 П альне 50 200 50 200

14040000

А кцизний  податок з реал ізац ії с у б ’єктами госп одарю ванн я  
р о зд р іб н о ї торгівлі п ідакцизних товарів -123 000 -123 000

18000000
М ісц ев і податки та збори , що спл ач ую ться  
(п ер ер аховую т ь ся ) згідно з П одатковим  кодексом  У країни -29 200 -29 200

18010000 П одаток на м айно 52 000 52 000

18010200 ;

П одаток на нерухом е м айно, відм інне від зем ел ьн о ї д ілян ки , 
сплачений  ф ізи чн и м и  особам и , які є власн и кам и  о б 'єк т ів  
ж итлової нерухом ості 28 000 28 000

(

18010300 І

П одаток на н ерухом е м айно, відм інне від зем ел ьн о ї д ілян ки , 
:пл ачен и й  ф ізи чн и м и  особам и , які є власникам и о б 'єкт ів  
-іеж итлової нерухом ості -40 400 -40 400
1
с

18010400 >

Іо д а т о к  на нерухом е м айно, відм інне від зем ел ьн о ї д ілян ки . 
;плачений  ю риди чн и м и  особам и , які є власникам и  о б 'єк т ів  
іе ж ИТЛ 0 вої нерух0 м ості 23 200 23 200

18010500 іем ельний  п одаток  з ю ридичних осіб 10 800 10 800
18010600 С)р ен д н а  плата з ю ридичних осіб -141 100 -141 100 ..... .......



Код Н айменування згідно 
3 класифікацією  доходів бюджету Усього Загальний фонд

С пеціальний фонд

усього
в том у числі 

бю дж ет  
розвитк у

18010700 Зем ельн и й  податок з ф ізичних осіб 63 ЮС 63 юсІ
1801090С О р ен д н а  плата з ф ізичних осіб 100 40С 100 40СІ
18011000 Т р ан сп ортн ий  податок з ф ізичних осіб 8 00С 8 00СІ
18050000 Є ди ний податок -81 20С -81 200
18050300 Є диний  податок з ю ридичних осіб -29 ЗОС -29 300
18050400 Є диний  п одаток з ф ізичних осіб -95 600 -95 600

18050500

Є диний  п одаток з с ільськогосп одарськи х  товар о ви р о б н и к ів , у 
яких частка с іл ьськогосп од арського  товар о ви р о б н и ц тва  за 
п оп ередн ій  п одаткови й  (звітний) рік д о р івн ю є або переви щ ує 
75 в ідсотк ів ' 43 700 43 700

20000000 Н еп одатк ові надходж ен ня 200 300 200 300
21000000 Д оходи  від вл асності та п ідпр и єм ни цьк ої д ія ль н ост і 139 700 139 700

21050000
П лата за розм іщ ення  ти м ч асов о  вільних кош тів м ісц евих  
бю дж етів 40 000 40 000

21080000 Інш і надходж ен ня 99 700 99 700
21081100 АДіМІністративні ш траф и та інші санкц ії 52 900 52 900

21081500

А дм іністративні ш траф и та ш траф ні сан кц ії за поруш ення 
закон од авства  у сф ері виробництва та обігу алкогольн и х  
напоїв та  тю тю н ови х  виробів 46 800 46 800

22000000
А дм ін істр ати вн і збори та платеж і, доходи від н ек о м ер ц ій н о ї  
госп одар ськ ої діяльності 60 600 60 600

22010000 П лата за надання ад м ін істр ати вни х послуг 105 200 105 200

22 0 10300

А дм ін істрати вни й  збір  за п роведення д ер ж авн о ї реєстр ац ії 
ю ридичних осіб, ф ізичних осіб - п ідприєм ців та п^ом адських 
ф орм уван ь 2 300 2 300

2 2012500 П лата за надання інш их адм ін істративних  посл>т 76 000 76 000

22012600
-А дміністративний збір за дер ж авну  реєстрац ію  речових прав 
на н ерухом е м айно та їх обтяж ен ь 24 700 24 700

2 2 0 12900

Плата за скорочення  терм ін ів  надання п ослуг у сф ері 
д ер ж ав н о ї реєстрац ії речових прав на нерухом е м айно та  їх 
обтяж ен ь і д ер ж авн о ї реєстрац ії ю ридичних осіб , ф ізичних осіб 
- п ідп ри єм ц ів  та гром адськи х  ф орм увань, а також  плата за 
н адання інш их платних послуг, пов 'язаних з такою  д ер ж авн о ю  
реєстр ац ією 2 200 2 200

22080000
Н адходж ен ня  від о р ен дн ої плати за к ор истуван ня  цілісним  
м айн овим  ком п лек сом  та інш им  дер ж ав н и м  м айн ом -13 000 -13 000

22080400

Н адходж ення від орен дн ої плати за користування м айновим  
ком плексом  та інш им м айном , щ о п еребуває в ком унальн ій  
власності -ІЗ 000 -13 000

22090000 Д ер ж а в н е м ито 3 700 3 700

220 9 0 1 0 0

Д ер ж авн е  м ито, що сплачується за місцем  р озгляду  та 
оф орм ленн я  докум ен тів , у том у числі за оф орм ленн я  
до ку м ен тів  на сп адщ и н у  ) даруванн я -2 800 -2 800

22090400

Д ер ж авн е  м ито, п о в 'я зан е  з видачею  та оф орм ленн ям  
закордон ни х  паспортів  (посвідок) та паспортів  гром адян  
■України 6 500 6 500

24000000 Інш і неподатк ові надходж ення -35 300 -35 300

24060000 Інші н адходж ення -35 300 -35 300

24 0 60300 Інші надходж ен н я -43 300 -43 300

240 6 2 2 0 0

Кош ти за ш коду, щ о зап од іян а  на зем ельних д ілян ках  
д ер ж ав н о ї та ком ун альн о ї власності, які не надані у 
користування  та не передані у власність, вн асл ідок їх 
сам ов ільн ого  зай н яття, ви користання не за ц ільовим  
п р и зн ачен н ям , зняття грунтового  п окриву (родю чого  ш ару 
ґрунту) без сп ец іальн ого  дозволу; в ідш кодування збитк ів  за 
погірш ення  якості ґрунтового  покриву тощ о та за н еод ер ж ан н я  
д оход ів  у зв 'язку  3 тим часовим  н евикори станн ям  зем ельн и х  

д ілян ок 8 000 8 000

30000000 Д оходи  від операц ій  з кап італом 56 500 56 500

31000000 Н адходж ен ня  від продаж у основного кап італу 56 500 56 500

]
3 1 0 1 0 2 0 0  ]

Кош ти від р еал ізац ії безх азяй н о го  м айна, зн ах ідок, сп адкового  
майна, м айна, одерж аного  територіа^іьною  гром адою  в 
порядку сп адкуван ня  чи даруванн я , а тако ж  валю тні цінності і 

-рош ові кош ти, власники яких невідомі 56 500 56 500

1Разом доходів -550 000 -550 000

40000000 (Офіційні трансферти 2 115 194,33 17 680,44 2 097 513,89 2 097 513,89

41050000 і
і

Субвенції 3 місцевих бюджетів іншим місцевим  
)юджетам 2 115  194,33 17 680,44 2 097 513,89 2 097 513,89



Код
Найменування згідно  

3 класифікацією доходів бюджету
Усього Загальний фонд

С пеціальний фонд

усього
в том у числі 

бю дж ет  
розвитку

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 з державного бюджету 299 222,00 299 222,00

41051400 Субвенція 3 місцевого бюджету на забезпечення якісної, 
сучасної та доступної загальної середньої освіти "Нова 
українська школа" за рахунок відповідної субвенції з 
державного бюджету -210 І80 -210 180

41053900
Інша субвенція з обласного бюджету Рівненської області 
на фінансування об'єкту: «Реконстукція приймального 
відділення лікувального корпусу комунального 
некомерційного підприємства «Володимирецька 
багатопрофільна лікарня» по вул. Грушевського,39, смт 
Володимирець Рівненської області»

2 097 513,89 2 097 513,89 2 097 513,89

41055000

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

-71 361,56 -7! 361,56

в т.ч.
3 бюджету Полицької сільської територіальної громади

-25 865,73 -25 865,73

в т.ч.
3 бюджету Рафалівської селищної територіальної 
громади . -45 495,83 -45 495,83
Всього доходів /  , 565 194,33 -532 319,56 2 097 513,89 2 097 513,89

Секретар селищної раДи ^
І

Юрій БЛИЩИК



Додаток № 2 

до рішення Володимирецької селищ ної ради

2021 року №

Зміни фінансування бюджету Володимирецької селищної громади на 2021 рік

17552000000
( код бюджету)

Код
Назва

Всього Загальний фонд
Спеціальний фонд

Разом
в т.ч.

бюджет
розвитку

/ 2 3 4 5 б

200 000 В нутрішнє фінансування 0,00 -340 116,00 340 116,00 340 116,00
208 100 На початок періоду 0,00

208 400
Кошти, що передаю ться із загального фонду 
бюджету до бю дж ету розвитку (спеціального 

фонду)
0,00 -340 116,00 340 116,00 340 116,00

Всього за типом кредитора 0,00 -340 116,00 340 116,00 340116 ,00
600 000 Ф інансування за активними операціями 0,00 -340 116,00 340 116,00 340 116,00
602 100 На початок періоду 0,00 0,00 0,00 0,00

602 400
Кошти, що передаю ться із загального фонду 
бюджету до бю дж ету розвитку (спєціальноіч) 

фонду)
0,00 -340 116,00 340 116,00 340 116,00

Всього за типом  боргового зобов 'я зан н я 0,00 -340 116,00 340 116,00 340 116,00

Секретар селищ ної ради

)у
Юрій БЛИЩИК



17 552000000 
(код бю дж ету)

Зм ін и  розп оділу  видатк ів  бю дж ету  В ол оди м и р ец ьк ої сел и щ н ої тер и тор іал ь н о ї гром ади на 2021 рік

Додаток З
до рішення Володимирецької селищної ради

...202 ....

Код 
П рограм ної 

І класнфікаиії 
видатків та 

І кредитуванні 
місцевого  
бю дж ету

/
0100000
0110000

К од Типової 
програм ної 

класиф ікації 
видатків та 

кредитування  
м ісцевого 
бю джету

Код
Ф ункціон

альної
класифіка

ції
видатків

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

ігідно з Типовою  програмною класифікацією видатків та 
кредитування місцевого бю джету

Володимиредька селищна рада
Володимирецька селищна рада

видатки
спож ивання комунальні 

послуги та 
енергоносії

видатки
розвит ку

Спеціальниіі фонд

у тому числі 
бюджет

видатки
споживанн

оплата праці
комунальні 
послуги та  
енергоносії

видатки
розвитку

в т.ч . 
кош ти  

передані із 
загального  

фонду до 
бю дж ету  
розвитку

306 222
16{гр5 +гр .]0 )

-250 778
-250 778

0110150

0100 Державне уяравдіння

Організаційне, інформаційно-аналітичне та маїеріальио-технічне 
забезпечення ді}^И5НОс ті обласної ради, районної ради, районної у 
міе ті ради (у разі її стпореин>і), міської, селиишої. сільської рад

6000 Житлово-комунальне господарство -7 000 306 222 306 222 
7 000

-550 000
299 222

0116030 Організація благоустрою населених нутікгів 7 000 О

0116083

/ Іільови програл-іа "Ііча<'оустрій Во-іодг^мирсиьн 
т ерит оріальноїгром а(кі на 2021 рік"_________

селищної

7 000

6083

Проектні, будівельно-рсміїн'їні робо'іи. придбання жигіїа га 
приміщень для розвитку сімейних та ипних форм виховання, 
наближених до сімейних. іа з-абеиієчєння жіплом ді їеіі-сирі'г, 
ді'1'ей, позбавлених батьківської о піклування, осіб з їх числа 299 222 299 222 299 222

7000 Економічна діяльність

0117461

Утримання та розвиток автомобільних доріі іа лорожньої 
інфрасіруктури за рахунок коітітів місцевого бюджету

0118340

Програма розвит ку автол-іобі.чьиих Ооріг зага:ИуН(.)гі) 
користування держ-авного та місг^евого ліачення на 2021-2022 
\рокгі у  Вояо()имиреі{ькій се.аициіі територіальнії^ громаді

Інша діяльність
8340 Природоохоронні заходи за рахуи()к щль^звих фондів

0600000

0610000

( Л(

Управління соціально- культурної сфери Володн.мирецької 
..ССЛШЦНОЇ-раДИїї.'': ■■ ■ -315 435,56 -534 247,00 697 296.00 2 131 407,89 2 131 407,89 0,00 0,00 0 00
Управління соціально- культурної сфери Володимирецької 
іССЛШЦНОУіраДИ: .̂... . .. -315 435,56 -315 435,56 -584 247,00 697 296,00 2 131 407,89 2 131 407,89 0,00 0,00 0,00

0100 Державне управління 380 747 -380 747,00 -318 247,00 0,00 0,00

о 160
К срівіп іцтво і управління у відповідній сфері у містах (місті 
Києві), селищ ах, ослах, іе|-)ИГоріальиих дю м адах_____________

0,00 0 00 0 00 0,00 0 00

1000 Освіга
0,00 0,00

223 518 -205 000 707 141 33 894

2 131 407,89 33 894,00

2 131 407,89 33 894,00
0 00 0 00

0,00
33 894

1 5 972,331

1 815 97233}
-380 747,001

-380 747,00

257 412
Надання дош кільної освіти

1020
Надання загальної середньої освіти за рахутюк коштів місцевого 
бюджету_______________________________________________________ 1 887 1 887

99 850

385 672
0611021 0921 Надання середньої освіти заклаі^ами заг'а.іьної середньої освіти 383 785 1 887 1 887 385 672

Надання загаліл-іої середньої освіти за рахунок залишку коштів за 
освітньою субвенцісю (крім залишку коштів, тцо мають цільове 
призначення, виділених відповідно до рішень Кабінету Міністрів 
України у попередньому бюджетному періоді, а також конітів. 
необхідних для забезпечення безпечного навчального процесу у 
закладах загальної середньої осві ти)_____________________________
Надаш-ія загальної середтіьої осві ти закладами середньої оеві'ти _______7

32 ОІЮ

Надання спеціальної освіти мистеїдькими школами -Ї25 920
Забезпечення діяльное п інших закладів у сфері освіти 96 740



Загальний фонд Спеціальний фонд

Код
зн их

3 ни

К од К о д  Т ипової
Функціон

П рограм ної 
класифікації 
видатків та 

кредитування  
місцевого 
бю джету

програм ної 
класиф ікац ії 
видатків та 

кредитування  
місцевого  
бю дж ету

класифіка
ції

видатків
та

кредитува
ння

бюджету

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

ігідно 3 Типовою програмною класифікацією видатків та 
кредитування місцевого бю джету

усього
видатки

спож ивання
оплата праці

комунальні 
послуги та 
енергоносії

видатки
розвит ку

усього
у тому числі 

бюджет  
розвитку

видатки 
спожива нн 

я

оплата праці
комунальні 
послуги та  
енергоносії

видатки
розвитку

в т.ч. 
кош ти  

передані із 
загального  

ф онду до 
бю дж ету  
розвитку

РАЗОМ

1 2 4 5 6 7 9 10 / / 12 ІЗ И /5 16(гр5 +грЛ))

в т.ч.
Програма "Про організацію підвезення учнів та педагогічних 
працівників )іавча.пьних закладів на 2021-2023 р о к и ” 11 250 11 250 11 250

0611182 1 182 0990

В иконання  заходів, сп рям ован их  на заб езпеч ен н я  якісної, 
сучасн о ї та доступної загальн о ї середн ьо ї освіти  "Н ова 
україн ська інкола” за рахунок субвенц ії з д ерж авно і о бю дж ету 
м ісцевим  бю дж етам -210 180 -210 180 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -210 180

в т.ч.

иа п ідвиїцеиня ква л іф ік а ц ії педагогічних  праі^івииків. які 
забезпечую т ь здобх’т т я у ч т ш и  5 -І  1(12) клас ів  за га льно ї  
сер ед н ь о ї освіт и- ви()ат кп иа оплат у послуг з т двинісиня  
ква л іф ік а ц ії (видат ки сполсиваиня) -210 180 -210 180 -210 180

2000 Охорона здоров’я -71 361,56 -7і 361,56 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -71 361,56

0612144 2144 0763
ІДснтралізовапі ?аходи з лікх'вання хворих па цукровий га 
нецукровий діабет -71 361,56 -71 361,56 -71 361,56

в т. ч. субвенція і он)<).псету ГІо іицько'і сільської териіпоріи. і̂ьнія громаОи -25 865,73 -25 865,73 •̂ 25 865,73
в т. ч. субвенція і пн)п.)ісету І^афалівськт'свлтціюі теріїторіальио'і гро.ма<)і -45 495,83 -45 495,83
4000 Культ>'ра і мистецтво і 11» ' ,-86 845,00 -86 845,00 -61 000,00 -9 845,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -86 845,00

0614060 4060 0828
Забезпечення діяльності палаців і будинків культуїзи.жлу^іі^'*' 
центрів дозвьіля та ініпих клубних закладів

х \ -86 845 -61 000 -9 84^ -86 845
7320 Будівництво об'єктів соціально-культурного призначення , 2 097 513,8^► 2 097 513,8< 0,0( 0,0(і 0,0() 2 097 513,89 0,00 2 097 513,89

0617322 7322 0443 Будівниціво медичних установ та закладів : /  1 ...г....  і \ .\., . 2 097 513,8?> 2 0 97  513,<Н(у 2 0 9 7  5 1 3 ,8 9 2 097 513,89
---------- ВСЬОГО ВИДАТКІВ 5 / г!!!' /  й  •! г т  435, 5̂6 435,56 -1 035 067,0(1 697 296,0(> () 2 437 629,«і> 2 437 629,891 0,00] 0,0() 0,0() 2 437 629,89 340 116,00 1 І Ж і Щ з

Секретар селищної ради Юрій ЬЛІІІДИК



М ІЖ Б Ю Д Ж Е Т Ш  Т Р А Н С Ф Е Р Т И  на 2021 р ік

Додаток № 4
до ріш ення Володимирецької селищ ної ради

2021 року №

175520000000
(код бюджету)

1. Показники міжбюджетних трансфертів з інших бюджетів

Код Класифікації 
доходу бю джету / 

К од бю джету

Найменування трансферту / Найменування бю дж ету - надавача 
міжбю джетного трансферту Усього

1 2 3
І. Трансферти до загального фонду бюджету

41051400

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

-210 180

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

299 222

17100000000 Обласний бюджет Рівненської області 89 042

41055000

Субвенція 3 бюджету Полицької сільської територіальної 
громади на здійснення підіримки окремих закладів та 
заходів у системі охорони здоров'я за рахунок відповідної 
субвенції 3 державного бюджету

-25 865,73

17543000000 Бюджет Полицької сільської територіальної громади -25 865,73

41055000

Субвенція 3 бюджету Рафалівської селищної територіальної 
громади на здійснення підтримки окремих закладів та 
заходів у системі охорони здоров'я за рахунок відповідної 
субвенції 3 державного бюджету

-45 495,83

17544000000 Бюджет Рафалівської селищної територіальної громади -45 495,83

П. Трансферти до спеціального фонду бюджету

Інша субвенція з обласного бю джету Рівненської області на 
фінансування об'єкту: «Реконстукція приймального відділення 
лікувального корпусу комунального некомерційного підприємства 
«Володимирецька багатопрофільна лікарня» по вул. 
Грушевського,39, смт Володимирець Рівненської області»

2 197 513,89

17100000000 Обласний бюджет Рівненської області 2 197 513,89

X У С Ь О Г О  за розд ілам и  І,Н

X загальний фонд 17 680,44
X спеціальний фонд 2 197 513,89

2. П о казн и ки  міжбюджетних трансфертів ін ш и м  бюджетам



Код програм ної 
класиф ікації 
видатків та 

кредитування  
місцевого  

бю джету/код  
бюджету

Код Типової
програмної
класиф ікації
видатків та
кредитування
місцевого
бюджету

Н айменування трансферту/Н айменування бю джету-отримувача  
м іж бю дж етного трансферту

Усього

І. Трансферти із загального ф онду бюджету

Державний бюджет 0

II. Трансферти із спеціального фонду бюджету

X X Усього за розділами І,II, у тому числі:

' * г 7 загальний фонд 17 680,44
X спеціальний фонд 2 197 513,89

С екретар селищ ної рйди Ю рій БЛИ Щ И К



до рііік'иия Володимирецької се.’іиіцої ра-иі

^2021 р « ку Л о _ б 4 '^

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

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

ї 7552000000

Кол програмної 
класифікації
ВИЛІП КІВ іа

кредитування
місисвих
бюджетів

к'оя типової 
програмної 

класифікації та 
кредиіування 

місцевих 
бюджетів

Коя 
Програ.чно 
класифікац 
ї видатків

крсднтуван 
11 я місцевих 
бюджетів

Найменування і оловного і)озпо))ялника/ 
відповідіільного виконавця, бюджетної 
профами або напряму вадаттсів згшно і 
Тнповоіо іірогра.мною класифікацією та 

кредитування ,м!сневи.\ бюджеіів

Най.менувапня об'екіа будівництва/вид будівельних 
робіт, у іому числі проектні роботи

Загальна 
фивалісгь 

будівництву 
(рік ііочаткз 

і
завершення

Загальна 
1 варгість 
г бу.чівнингва, 

гривень

Рівень 
виконання робії 

на початок 
бюджетного 
періоду, %

Обсяг вила гків бюджеп 
розвйіку. які 

сирямовуюгься на 
будівництво об'скч а у 
б 10 дж е г н ом у и е р і од і, 

гривень

Рівень

і обЧ к га 
на кінець 
бюджеіно

періоду,
%

0100000 Вояодимйрецька селящна рада 306 221М І

опоооо
Володилшрецька селищна рада

306 2 2 2 ,ос1
6000 Жїпглово-комунальне господарство 306 222 ОС

0116030 6030 0620 Організація благоустрою населених пункті:
!{ільовсі програма "К'іагоустріи Володимирецької 

ь свлиіцної теріФюрішіьио'і громади на 202 { рік"
7 000,ос)

01 і 6083 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

Придбання ж ит ла та приміщ ень бяя 
розвит ку сімейних та інших форм виховання, 
наближ ених до сімейних, та з-абезпечення  
ж'ітгчом дітей-сиріт, дітей, позбавлених 
батьківського піюіування, осіб з їх числа

299 222,00\

0600000
Управліний соціально- культурно? 
сфери Володимирецької селищної ради 2 131 407,89

0^10000
Управління соціально- культурної 
сфери Володлмярецької селищної ради 2 131 407,89

1000 Освіта 33 894,00

0611021 1021

0921

Надання середньої освіти закладами 
загальної середньої освіти

Каніїпсоїьниіі ремонт будівлі Во;і/м)имііреііького 
ЗЗС() 1-ій ступенів N9 2 по ву.п. 1 орького. 2 в 
смт. Болодилтреііь Вараського району 
Рівненської області (заміна вікон та зовнішніх 
дверей)

1 887,00

0611061 1061 0921 Надання загальної середньої освіти 
закладами середньої освіти

7,00

в т.ч. Придбання предметів довгострокового 
кориспп-'вання

-0.77

в т.ч.

Капітальниіі ремонт будівлі Володи.мирецького 
33('(} І-ІІІ ступенів N9 2 но вул. ! 'орького, 2 в 
смт. Володимнрець Вараського раііону 
Рівненської області (зимта вікон та зовиннніх 
дверей) (розроблення праектно-коиїторнсної 
док\ментації)

-0,31

в т.ч.

Каттальний ремонт (утеплення фасадів) 
Бишляцької гш назії Володнлшрецької селищної 
ради за адресою: вул. Цетпральна, 54 с. Бтиляк 
Вараського району Рівненської області

-713,00

в т.ч.

Капітальний ремонт будівлі Володнмнрвіїького 
ЗЗСО /-/// ступенів М  2 но вул. ! 'орького, 2 в 
смт. Володиліирець Вараського раііону 
Рівненської області (заміна вікон та зовнішніх 
двереіі)

803,04

в т.ч.

Реконструкція (.модернізація) Зеленївської 
гі.мнсаії Володнмнреиької селиніноїрад}./ по вул. 
Шкільна, 2 в с. Зелене Рівненської області 
(влаштування внутріитіх санвузлів)

-81,96

в т.ч.

Реконструкнлн (.модернізація) Половлївської 
гімназії Володнмнреиької селищної раду по вул. 
Лесі У.країнкн. 296 в с. Половлі Рівненської 
області (влаштування внутріитіх санвузлів)

-18 768,00

в т.ч.

Каттальний ремонт покрівлі Ловговільського 
навчально-виховного коліплексу ''іага.'іьноосвітня 
школа 1-ПІ стуненів-доінкільний навчальний 
заклад " ВолоОнмирсцькогі) району [Чвнеиської 
області

.78 576.48

в т.ч.
Придбання пре0.мепив оовгострокового 
користування (придбання ксннла то насосів сУія 
Жовкишвської гілтазії)

60 600,00

в т.ч.
Приобаннн пред.метів довгострокового 
користування (придбання системних блоків та 
принтерів для Довговільського '())

36 744,48

061114І 1 141 0990 <
Забезпечення діяльності інииіх закладів у 
сфері освіти

Придбання предметів дов.дострокового 
користування

32 000.00

7320 і
Будіівнкцтво об'ек-гів соціально- 
культурного тійзкачекня

2 097 513,89

06 і 7322 7322 0443 ї

-

.̂.......................... ’
?5'ДіВ^ицгйо медичних установ га і«к>іадю*  ̂і

їниіа субвенція з обласного бпод.ж'ету Рівненської 
■?б.’іасті «Реконстукція пртїмального відОІіення 
'нкувального корпусу комунального 
іекомерцшного підпри(мства «Володіширецька 
іагатопрафільна лікарня» по вул.
'^уиіевського, і 9 смт. Володішнрець 
’̂ тненсько! області»

2 097 513,89

- - - - - - - - 1- - - - - - всього / ; ' ; = - ; Ц - - - - - - - - - - - - - - - - ------------------ . . 2 437 629,89

Секретар селищної ради Юрій БЛИЩИК


