
ВОЛОДИМИРЕЦЬКА СЕЛИЩНА РАДА 
РІВНЕНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

(восьме скликання)

Р І Ш Е Н Н Я

 ̂^ г ̂  ч ______  2021 року №  ̂4̂ Ь

Про бюджет Володимирецької селищної 
територіальної громади на 2022 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 2022 рік”, іншими чинними нормативно- 
правовими актами з цих питань, за погодженням з постійними комісіями 
селищної ради, селищна рада

ВИРІШИЛА:

1. Визначити на 2022 рік;

доходи бюджету Володимирецької селищної територіальної громади в 
сумі 249 813 372 гривні, в тому числі доходи загального фонду в сумі 
247 604 572 гривні, доходи спеціального фонду в сумі 2 208 800 гривень згідно 
з додатком 1 цього рішення;

видатки бюджету Володимирецької селищної територіальної громади в 
сумі 249 813 372 гривні, в тому числі видатки загального фонду в сумі 
247 604 572 гривні, видатки спеціального фонду в сумі 2 208 800 гривень згідно 
з додатком 2 цього рішення;

оборотний касовий залишок бюджетних коштів бюджету 
Володимирецької селищної територіальної громади в сумі 247 605 гривень, що 
становить 0,1 відсотка загального фонду бюджету селищної територіальної 
громади, визначених цим пунктом;

резервний фонд бюджету Володимирецької селищної територіальної 
громади у розмірі 1 664 064 гривні, що становить 0,68 відсотка загального 
фонду бюджету селищної територіальної громади, визначеного цим пунктом.



Надати право виконавчому комітету Володимирецької селищної ради, за 
погодженням з постійною комісією селищної ради з питань бюджету, фінансів 
та соціальної політики, охорони здоров’я, освіти, культури, молоді і спорту в 
міжсесійниіі період виділяти з резервного фонду бюджету селищної 
територіальної громади місцевим бюджетам інші субвенції на здійснення 
заходів згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 29.03.2002 № 415 
„Про затвердження Порядку використання коштів резервного фонду бюджету” 
зі змінами з наступним затвердженням на сесії селищної ради.

2. Затвердити бюджетні призначення головним розпорядникам 
коштів бюджету Володимирецької селищної територіальної громади на 
2022 рік в розрізі відповідальних виконавців за бюджетними програмами згідно 
з додатками 2, З до цього рішення.

3. Затвердити на 2022 рік міжбюджетні трансферти згідно з додатком 
З до цього рішення.

4. Затвердити на 2022 рік розподіл витрат бюджету селищної 
територіальної громади на реалізацію місцевих/регіональних програм згідно з 
додатком 4 до цього рішення.

5. Установити, що в загальному фонді бюджету селищної 
територіальної громади на 2022 рік;

1) до доходів належать надходження, визначені статтею 64 Бюджетного 
кодексу України щодо бюджету селищної територіальної громади та 
трансферти, визначені статтями 97 та 101 Бюджетного кодексу України (крім 
субвенцій, визначених статтею 69 ̂ та частиною першою статті 71 Бюджетного 
кодексу України);

2) джерелами формування у частині фінансування є надходження, 
визначені статтею 15 Бюджетного кодексу України щодо бюджету селищної 
територіальної громади.

6. Установити, що джерелами формування спеціального фонду бюджету 
селищної територіальної громади на 2022 рік:

1) у частині доходів є надходження, визначені статтею 69‘ Бюджетного 
кодексу України;

2) у частині фінансування є надходження, визначені статтею 15 
Бюджетного кодексу України;

3) у частині кредитування є надходження, визначені пунктами 10, 11 
частини 1 статті 69  ̂ Бюджетного кодексу України.

7. Визначити на 2022 рік, відповідно до статті 55 Бюджетного кодексу 
України, захищеними видатками загального фонду на:

оплату праці працівників бюджетних установ;
нарахування на заробітну плату;
придбання медикаментів та перев'язувальних матеріалів;
забезпечення продуктами харчування;
оплату комунальних послуг та енергоносіїв;
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з
обслуговування державного (місцевого) боргу;
соціальне забезпечення;
поточні трансферти населенню;
поточні трансферти місцевим бюджетам;
забезпечення осіб з інвалідністю технічними та іншими засобами 

реабілітації, виробами медичного призначення для індивідуального 
користування;

оплату послуг з охорони державних (комунальних) закладів культури;
оплату енергосервісу.

8. Відповідно до пункту 2 частини 8 статті 16 Бюджетного кодексу 
України дозволити начальнику фінансового відділу Володимирецької селищної 
ради, в межах поточного бюджетного періоду, здійснювати на конкурсних 
засадах розміщення тимчасово вільних коштів бюджету селищної 
територіальної громади на депозитах, з подальшим поверненням таких коштів 
до кінця поточного бюджетного періоду, а також придбання державних цінних 
паперів.

9. Відповідно до статей: 43 та 73 Бюджетного кодексу України надати 
право фінансовому відділу Володимирецької селищної ради отримувати у 
порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України, позики на покриття 
тимчасових касових розривів бюджету Володимирецької селищної 
територіальної громади, пов’язаних із забезпеченням захищених видатків 
загального фонду, в межах поточного бюджетного періоду за рахунок коштів 
єдиного казначейського рахунку на договірних умовах без нарахування 
відсотків за користування цими коштами з обов'язковим їх поверненням до 
кінця поточного бюджетного періоду.

10. Головним розпорядникам коштів бюджету селищної територіальної 
громади забезпечити:

1) затвердження паспортів бюджетних програм протягом 45 днів з дня 
набрання чинності цим рішенням;

2) здійснення управління бюджетними коштами у межах, встановлених 
їм бюджетних повноважень та оцінки ефективності бюджетних програм, 
забезпечуючи ефективне, результативне і цільове використання бюджетних 
коштів, організацію та координацію роботи розпорядників бюджетних коштів 
нижчого рівня та одержувачів бюджетних коштів у бюджетному процесі;

3) здійснення контролю за своєчасним поверненням у повному обсязі до 
бюджету коштів, наданих за операціями з кредитування бюджету;

4) доступність інформації про бюджет Володимирецької селищної 
територіальної громади відповідно до законодавства, а саме:

здійснення публічного представлення та публікації інформації про 
бюджет за бюджетними програмами та показниками, бюджетні призначення 
щодо яких визначені цим рішенням, відповідно до вимог та за формою.



встановленою Міністерством фінансів України до 15 березня 2023 року;

оприлюднення паспортів бюджетних програм у триденний строк з дня 
затвердження таких документів;

5) взяття бюджетних зобов’язань, довгострокових зобов’язань за 
енергосервісом та здійснення витрат бюджету;

6) проведення в повному обсязі розрахунків за електричну та теплову 
енергію, водопостачання, водовідведення, природний газ та послуги зв’язку, які 
споживаються бюджетними установами, та укладання договорів за кожним 
видом енергоносіїв у межах, встановлених відповідним головним 
розпорядником бюджетних коштів обгрунтованих лімітів споживання.

11. Розпорядникам коштів бюджету селищної територіальної громади 
забезпечити в першочерговому порядку потребу в коштах на оплату праці 
працівників бюджетних установ відповідно до встановлених законодавством 
України умов оплати праці та розміру мінімальної заробітної плати; 
забезпечити у повному обсязі проведення розрахунків за електричну та 
теплову енергію, водопостачання, водовідведення, природний газ, інші 
енергоносії, комунальні послуги та послуги зв’язку, які споживаються 
бюджетними установами, та укладання договорів за кожним видом відповідних 
послуг у межах бюджетних асигнувань, затверджених у кошторисі, не 
допускати будь-якої простроченої заборгованості з оплати вищезазначених 
товарів і послуг.

12. Керівникам бюджетних установ утримувати чисельність працівників 
та здійснювати фактичні видатки на заробітну плату, включаючи видатки на 
премії та інші види заохочень чи винагород, матеріальну допомогу, лише в 
межах фонду заробітної плати, затвердженого для бюджетних установ у 
кошторисах.

13. Установити, що перерозподіл видатків бюджету і надання кредитів з 
бюджету у межах загального обсягу у головного розпорядника коштів за 
бюджетними програмами, включаючи резервний фонд бюджету, додаткові 
дотації та субвенції, а також збільшення видатків розвитку за рахунок 
зменшення інших видатків, що призводить до зміни затверджених бюджетних 
призначень по загальному та спеціальному фондах, здійснюється виконавчим 
комітетом селищної ради за погодженням із постійною комісією селищної ради 
з питань бюджету, фінансів та соціальної політики, охорони здоров’я, освіти, 
культури, молоді і спорту.

у  разі внесення змін до структури Володимирецької селищної ради, 
затвердженої рішенням сесії селищної ради від 27.08.2021 № 354 ,,Про 
затвердження структури виконавчих органів ради загальної чисельності апарату 
ради та її виконавчих органів” (нова редакція) фінансовому відділу селищної 
ради після державної реєстрації в установленому законодавством порядку 
вносити відповідні зміни до назв головних розпорядників коштів бюджету 
селищної територіальної громади, обсягів видатків та до розпису бюджету
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селищної територіальної громади.

Керуючись частиною сьомою статті 23 Бюджетного кодексу України, 
надати право фінансовому відділу Володимирецької селищної ради у процесі 
виконання місцевого бюджету, за обгрунтованим поданням головного 
розпорядника коштів місцевого бюджету, здійснювати перерозподіл видатків 
та кредитування за економічною класифікацією та класифікацією кредитування 
в межах загального обсягу його річних бюджетних призначень по загальному та 
спеціальному фондах, в тому числі за рахунок бюджетних призначень 
попередніх та наступних місяців.

Надати право фінансовому відділу Володимирецької селищної ради, при 
внесенні змін та доповнень до бюджетної та відомчої класифікації, приводити у 
відповідність до неї доходи, видатки і фінансування бюджету селищної 
територіальної громади.

14. Надати право виконавчому комітету Володимирецької селищної 
ради, за погодженням з постійною комісією селищної ради з питань бюджету, 
фінансів та соціальної політики, охорони здоров’я, освіти культури молоді і 
спорту, здійснювати розподіл та перерозподіл коштів, визначати головних 
розпорядників коштів та затверджувати Перелік об’єктів, що 
фінансуватимуться за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим 
бюджетам на фінансування заходів соціально-економічної компенсації ризику 
населення, яке проживає на території зони спостереження у 2022 році, 
відповідно до наказу Міністерства енергетики України.

15. Рішення набирає чинності з 01 січня 2022 року.
16. Додатки № 1-4 до цього рішення є його невід’ємною частиною.
17. Секретарю селищної ради забезпечити опублікування цього рішення 

в десятиденний строк з дня його прийняття відповідно до частини четвертої 
статті 28 Бюджетного кодексу України.

18. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію 
селищної ради з питань б^^^рГу, -.фінансів та соціальної політики, охорони 
здоров’я, освіти культури

СЕЛИЩНИМ ГОЛОВ Василь КОВЕНЬКО



Д одаток № 1
до рішення Володимирецької селищ ної ради

і 2021 рок-у№ в Ч Ь

Доходи бюджету Володимирецької селищної територіальної громади на 2022 рік 

17552000000
(КОД бюджету)

К од
Н ай м ен ув ан н я  зг ідн о  

3 к л аси ф ік ац ією  д оход ів  бю дж ету
У сь ого З а га л ь н и й  ф онд

С п ец іа л ь н и й  ф он д

у с ь о го
в тому числі 

бюджет 
розвитку

10000000 П одаткові надходження 71 006 90С) 70 959 10() 47 80()

П 000000 Податки на доходи, податки на прибуток, податки т  
збільш ення ринкової вартості ‘ 49 665 40С) 49 665 40()

11010000 Податок та збір на доходи фізичних осіб 49 665 40С1 49 665 40()

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

І
46 990 40С1 46 990 40С

11010200

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

2 100 000і 2 100 00С

11010400
Податок на доходи фізичних осіб, що сплачуються 
податковими агентами, із доходів платника податку 
інших ніж заробітна плата

175 000 175 000

11010500
Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується 
фізичними особами за результатами річного 
декларування

400 000 400 000

11020000 П одаток на прибуток підприємсгв

11020200
Податок на прибуток підприємств та фінансових установ 
комунальної власності

13000000
Рентна плата та плата за використання інших  
природних ресурсів

4 657 800 4 657 800

13010000
Рентна плата за спеціальне використання лісових  
ресурсів

4 210 000 4 210 000

13010100
Рентна плата за спеціальне використання лісових 
ресурсів в частині деревини, заготовленої в порядку 
рубок головного користування

810 000 810 000

13010200

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

3 400 000 3 400 000

13030000
Рентна плата за користування надрами 
загальнодержавного значення

389 400 389 400

13030100
Рентна плата за користування надрами для видобування 
інших корисних копалин загальнодержавного значення

7 600 7 600

13031000
Рентна плата за користування надрами для видоб\^ання 
бурштину

381 800 381 800

13040000
Рентна плата за користування надрами місцевого  
значення

58 400 58 400

13040100
Рентна плата за користування надрами для видобування 
корисних копалин місцевого значення

58 400 58 400

14000000 Внутріш ні податки на товари та послуги 3 260 000 3 260 000

14020000

Акцизний податок з вироблених в Україні підакцизних 
товарів (продукції)

510 000 510 000

14021900 Пальне 510 000 510 000

14030000
Акцизний податок з ввезених на митну територію 
України підакцизних товарів (продукції)

І 650 000 1 650 000

14031900 Пааьне 1 650 000 1 650 000

14040000 1
Акцизний податок з реалізації суб'єктами 
господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів

1 100 000 І 100 000

18010000 ]Податок на майно 5 521 000 5 521 000
]
]

18010200 (

Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної 
ділянки, сплачений фізичними особами, які є власниками 
об’єктів житлової нерухомості

177 000 177 000

І

18010300 с

Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної 
іілянки, сплачений фізичними особами, які є власниками 
)б’єктів нежитлової нер>^омості

569 700 

........... .
569 700 

................. - ............................
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18010400

Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної 
ділянки, сплачений юридичними особами, які є 
власниками об 'єктів нежитловоУ нерухомості

755 00() 755 ООС)

18010500 Земельний податок з юридичних осіб 1 4 1 1 70() 1 411 70()
18010600 Орендна плата з юридичних осіб 1 384 10() 1 384 10()
18010700 Земельний податок з фізичних осіб 730 80() 730 80С)
18010900 Орендна плата з фізичних осіб 492 70() 492 70()
18011000 Транспортний податок з фізичних осіб
18050000 Єдиний податок 7 854 90(1 7 854 90СІ
18050300 Єдиний податок з юридичних осіб 1 165 50(1 І1 6 5  50С)
18050400 Єдиний податок з фізичних осіб 6 629 40С1 6 629 40С)

18050500

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

60 ООС1 60 ООС

190Ї0000 Екологічний податок 47 80СІ 47 800

19010100

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

11800 І 11 800

19010200 Надходження від скидів забруднюючих речовин 
безпосередньо у  ВОДНІ об'єкти 10 000І 10 000

19010300

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

26 000 26 000

20000000 Неподаткові надходження 4 416 500 2 255 500 2 161 000

22000000
Адміністративні збори та платежі, доходи від 
некомерційної господарської діяльності

2 244 500 2 244 500

22010000 Плата за надання адміністративних послуг 1 994 500 І 994 500

22010300
Адміністративний збір за проведення державної; 
реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб- підприємців 
та громадських формувань

9 500 9 500^

22012500 Плата за надання інших адміністративних послуг 1 850 000 ! 850 000

22012600
Адміністративний збір за державну реєстрацію речових 
прав на нерухоме майно та їх обтяжень

135 000 135 000

22080000
Надходження від орендної плати за користування  
цілісним майновим комплексом та іншим державним  
майном

100 000 100 000

22080400
Надходження від орендної плати за користування 
цілісним майновим комплексом та іншим майном, що 
перебуває в комунальній власності

100 000 100 000

22090000 Держ авне мито 150 000 150 000

22090100

Державне мито, що сплачується за місцем розгляду та 
оформлення документів, у  ТОїМу числі за оформлення 
документів на спадщину і дарування

150 000 150 000

24000000 Інші неподаткові надходження 11 000 11 000

24060000 Інш і надходження П 000 11000

24060300 Інші надходження 11 000 11 000

25000000 Власні надходження бюджетних установ 2 161 000 2 161 000

25010000
Надходження від плати за послуги, що надаються 
бюджетними установами зпдно із законодавством

2 161 000 2 161 000

25010100
Плата за послуги, що надаються бюджетними установами 
згідно 3 їх основною діяльністю

2 157 000 2 157 000

25010400 Надходження бюджетних установ від реа.ітгзації в 
установленому порядку майна (крім нерухомого майна)

4 000 4 000

Разом доходів 75 423 400 73 214 600 2 208 800

40000000 Офіційні трансферти 174 389 972 174 389 972

41000000 Від органів державного утіравління 174 389 972 174 389 972

41020000 Д отації 3 державного бюджету місцевим бюджетам 34 343 500 34 343 500

41020100 Базова дотація 34 343 500 34 343 500

410300000 Субвенції 3 державного бюджету місцевим бюджетам 137 238 900 137 238 900

41033900 <Зсвітня с>^венція 3 державного бюджету місцевим 
бюджетам

137 238 900 137 238 900

410500000 « 
і
Субвенції 3 місцевих бюджетів іншим місцевим  
ш дж етам

2 807 572 2 807 572

(

41051000  ̂
с

г

Губвенція 3 місцевого бюджету на здійснення переданих 
5идатків у сфері освіти за рахунок коштів освітньої 
:убвенції (на оплату праці з нарахуваннями 
іедлрацівникам інюіюзивно-рес>фсних центрів)

1 471 422 1 471 422

41053900 Інші субвенції 3 місцевого бюджету 1 336 150 1 336 150
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Інша суббені\ія 3 бюдж ету Раф алівської селищ ної 
т ерит оріальної громади на напеж не ф ункціонування  
Трудового архіву

136 150 136 150

в т.ч.

Інша субвенція 3 бюд.ж'сту Рафсшівської селищної 
територістьиої громади на оплату комунамьпих послуг та 
енергоносіїв КНП "Володимирецька багатопрлфціьна 
лікарня"

1 000 000 1 000 000

в т.ч.
Інша субвенція 3 бюдлсету Рафсцтс нкф йений(їі(^ \  
територіальної громади на оп4шщкоууиаіьпи.\ноі пгУгш" ''я 
енергоносіїв КНП "Молоди \нір£цькии ц с н г / їр ^ П М ( •

200 000 200 000

Всього доходів ‘ ^ ‘ 249 813 372 247 604 572 2 208 800



17552000000  

(код  б ю д ж ету )

Додаток № 2
до рішення Володимирецької селищної ради 

2021 року № ^

Розподіл видатків бюджету Володимирецької селищної територіальної громади на 2022 рік

Загальний фонд Спеціальний фонд

Код Код 
Типової 

програмної 
класифікац 
ії видатків 

та
кредитуван

ня
місцевого
бн)джеі7

Код
3 них

3 них

Програмної Фуикціон

класифікац 
ії видатків 

та
кредитуваи

ня
місцевого
бюджету

класифік 
а ції 

видатків 
га

кредитув
ання

бюджегу

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

згідно 3 Типовою програмною класифікацією видаї ків та 
кредитування місцевого бюджету

усього видатки
споживання

оплата праці
комунальні 
послуги та 
енергоносії

видатки
роівитк)^ усього

у тому числі 
бюджет 

розвитку

видаз кн 
споживанн 

я

оплата праці
комунальні 
послуги та 
енергоносії

видатки
розвитку

РАЗОМ

І 2 3 4 5 6 Л' <) 10 11 12 /3 14 15 І6(гр5 +гр.10)

0100000 Володимирецька селищна радя 24 998 746 24 998 746 17 233 498 1 186 780 47 800 0 41  800 ш ш в ш ш
0110000 Володммирецька селищна рада 24 998 746 24 998 746 17 233 498 1 186 780 47 800 Ш М Ш М 'Л й йШшШш 25 046 546

0100 Державне управління 20 454 626 20 454 626 15 519 400 536 780 0 0 0 0 20 454 626

0 ] 10І50 0150 0111

( )пгаміза шин є. інфор>4а цій но-аі і ал ітич не та мате ріал ьнс і-тех нічне 
ча^езіїсчеиня д іііл ьн о с ті о(їласиої ради, районно'! ради, районної у 
МІСТ! ради (у разі її створення), міської, селищ ної, сільської рад 19 116 776 19 116 776 14 742 800 5 17 280 0 19 116 776

0!10160 0160 0111
К ерівіїііцтзо  і управління у відповідній сфері у місі'ах (місті 
Києві), селищ ах, селах, гсриторіальних громадах 611 700 611 700 485 000 14 000 611 700

01 10180 0180 0133 інша діяльністі. у с(і)ері державногЧ') управління 726 150 726 150 29! 600 5 500 0 0 0 0 0 0 0

■в т.ч.
П рограм о підт римки Трудонол) архіву Володпмирецько) селищ ної 
т ерш порииіьно) .'’ро.маои ііа 2(122-2026 роки 369 150 369 150 291 600 5 500 0

в т.ч.
/1 і'ґ>.'ра\и:! "Прас-іовиіі іііхист інт ересів Во.'нюнлтреиіукої селищ ної 
територіально': громаои на 2 0 2 і -2025 поки" 82 000 82 000 82 000

в т.ч.
Просрал-іа розвит ку .міснелюго самовряОу<’>оння Волооилп.ірецької 
‘̂< л!иц)Н)і теритиріа.':іьної гро.маОн на 2021-2025 роки 0 0

в т.ч.
іІр<>гріі.\ю .міітсриільно-техіичио,>() уаОезнсчсиня сесп'икїїт а  
лсоуніот ськоі оіялоності на 2 0 2 і -2025 роки 175 000 1 75 000 175 000

в т.ч.

ГІро.у'німа ви'іськов(>-иатріотичиого ви:<оеиння та під.^отовки 
:\юлі«.н Во.іо()и\и^рсцькоі селиніної тсри>иоршль!іі;і громаїНі до 
с.іу.меои в іороииих і илах Украти па 2021-2025 раки 100 000 100 000 100 000

3000 Соціальний за?(ист та соціальне забешечепия 200 000 200 000 4 098 ■:..о /.V :'/ : д ' І ■■0 :-о 0 '̂ 0 200 000
0 1 1 3 2 1 0 3210 1050 О р іа и п а ц ія  іа  проі^одення і ром а іськмх роГмі 5 000,00 5 000,00 4 098,00 5 000

0113242 3242 1090
Інші заходи у сфері соціального захисту і согнального 
забезпечення 195 000 і 95 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 195 000

в т.ч.

Просра.лн! заохочення .^р<шаОяи. труОовнх / творчи.х колективів, 
які зроои іи зиачниіі внесок у розвит ок Волоонхіиреиьк<и се.інищ ої 
т ерит оріальної ,’ромаОн на 2 0 2 і -2025 роки ЗО 000 ЗО 000 ЗО 000

в іп. ч.

Програм а соціального захисту та .хіатеріальиої ннїтрн.чкн 
наибі.зьи^ незахнн^еиих верст« пасе-іепия та постра.)і(ч)а:іпх вії) 
иа<)звичаиних ситуацій Ио'юоимиреііької селищ ної терит оріальної 
гро.маон иа 2021-2025 роки 165 000 165 000 165 000

ш о о Ж ипово-комунальне господарство 3 519 00() 3 519 00(1 ї ПО оос ^50 000 0 0 0 0 0 0 3 519 000

0116030 6030 0620 Органгзація олаї оусгрою  населених пунктів 3 469 00() 3 469 00() 1 0 і \ І І.ЛЛ( о:>и ію і ' 0і 0 0 0 0 0 0

в т.ч.

ко.мп.'іексна програма благоустрой) та розвиї-ику .нситлово- 
ко.муна.'іьного господарст во Во;іО()и.инреиької селиіиної 
териториі.іьноїгро.ча<)и ни 2022-2025 роки 3 469 00() 3 469 00() 1610 ООС) 650 ООС) 3 469 000

0116090 6090 0640 Інш а д іяльність у сфері жиглово-комунапьного господарства 50 00( ) 50 00() () С) сІ 0і 0 0 0 0 0 50 000

і 8 Т.Ч,

К оли ііскспа  програма благоуст рою  та розвитку яситлово- 
комуиа. іьного госпобарст ва Воло()нмиреиької се.:ііииної 
тернт орим іьиої гро.маон на 2022-2025 роки 20 00() 20 00() 20 000



Код 
Програмної 
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ії видатків 
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місцевого
бюджету

Код 
Типової 

програмної 
класифікац 
ії видатків 

та
кредитуваи

ня
місцевого
бюджету

Код 
1>ункціон 

альної 
<ласифік 

а ції 
видатків 

та
кредитув 

ання 
бюджету

Загальний фонд Спеціальний фонд

РАЗОМ
Іаііменування головного роіпорядника коштів місцевого бюджету/ 

відповідального виконавця, наііменування бюджетної програ.ми 
згідно і Типовою програмною класифікацією видатків та 

кредитування місцевого бюджету
усього

3 них

видапи<и
роііш т ку

усього
у тому числі 

бюджет 
роівнтку

3 них

видатки
розвитку

видатки
споживання

оплата праці
комунальні 
послуги та 
енергоносії

видатки
споживанн

оплата праці
комунальні 
послуги та 
енергоносії

/ 2 4 5 6 7 9 10 II 12 13 14 15 16(гр5 +гр.10)

в т.ч.

Про."рама сприяння сфекти<іііому рои-ттку (ю гдиш іь  
спі«в.‘ііи:никі« дагат окварт иріт х дудгиік}в і ’ Во.іоОіширеиькп'ї 
селищній т ерит оріш ьт й гріш аоі на 21)21 -2025 роки зо  000 ЗО 000 ЗО 000

7000 Економічна діяльність 825 120 825 120 100 000 0 0 0 0 Ш Ш В і Ш Ї Ї Ш Ш І Ш І Ш

01 1 7 1 3 0 7130 0421 Зд ій сн ен н я  зах о д ів  п  зем л еу стр о ю ПО 000 ПО 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0

в Т.Ч-
Ц ільо ва  п р о гр а м а  іО т си еи и я  -зем леуст рою  па т ер іт ю р ґі  
Н олоО ш т реиьксїї с е л глц и о їр а ()и  и а  2 0 2 1 -2 0 2 5  р о к и 110 000 110 000 110 000

Оі 17461 7461
0456 Утримання та розвиток авгомобільних доріг та дорожньої 

інфраструктури за рахунок конітів місцевого бюджету 715 120 715 120 100 000 0 0 0 0 0 0 0 0 715 120

в т.ч.

Комплексна програма благоуст рою  та розвит ку ж пт лово- 
ко.мупального господарст ва Володилніреі^ької се.!шіциої 
т ерит оріальної громаОн на 2022-2025 роки

515 120 515 120 100 000

в т.ч.

Програма розвит ку авт омобільних боріг загального 
корист ування держ авного та м іщ еного  значення на 2(^21-2022 
роки V Иолодилшреиькіи селиіциііі територіальнії! громаді 200 000 200 000 200 000

8300 Охорона навколишнього середовища 0 0 0 іт ш ш т ш ш . 47 800
0118340 8340 0540 Природоохоронні заходи за рахунок цільових фондів 47 800 47 800 47 800

0600000
Управління соціально- культурної сфери Володимирецької 
селищної ради 219 279 729 219 279 729 165 759 645 7 142 444 0 2 161 000 у 2 131 000 499 180 85 000 0 221 440 729

0610000
Управління соціально- культурної сфери Володимирецької 
:СЄЛЙЩЙШШШ':- 219 279 729 219 279 729 165 7 5 9 6 4 5 7 142 444 0 2 161 000 0 2 131 000 499 180 85 000 0 221 440 729

0100 Державне управління 5 700 455 5 700 455 4 276 851 0 0 0 0 0 0 5 700 455

0610160 0160 0Г 11
Керівництво і управли-іня у відповідній сфері у містах (місті 
Кисві). се,!И'П.цах. селах, іери іоріалізних громадах 5 700 455 5 700 455 4 276 851 215 591

1000 Осві'га 202 317 401 202 317 401 : 156 572 285 6 379 463 0 2 126 000 2 126 000 499 180 55 000 0 204 443 401
0611010 1010 0910 11 ада нн я до шкіл і.>і! ої ос і і и 12 297 599 12 297 599 9 033 074 753 800 400 000 400 000 12 697 599

1020
Надання загальної середньої освіти за рахунок коштів місцевого 
бю джету 41 927 126 41 927 126 27 791 631 5 425 532 0 1 300 000 0 1 300 000 150 000 55 000 0

0611021 1021 0921 Надання середньої освіти закладами загальної середньої освіти 41 927 126 41 927 126 27 791 631 5 425 532 1 300 000 і 300 000 150 000 55 000
1030 Надання загальної середньої освп и за рахунок освітньої субвенції 137 238 900 137 238 900 112 490 902 0 0 0 0 0 0 0 0 137 238 900

0611031 1031
0921

Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої 
освіти 137 238 900І 137 238 900І 112 490 902 137 238 900

0611070 1070 0960
Надання позаш кільної освіти закладами позаш кільної освіти, 
заходи Ті позаш кільної роботи з дітьми 1 105 68(5 1 105 686 <Я6 і 62С> 43 067 0 1 105 686

0611080 1080 0960 Надання спеціальної освіти мистецькими школами 2 992 661 2 992 661 2 302 84() 118 938 426 000 426 000 349 180 3 418 661
0611140 1140 0990 Інші програми, заіспади та заходи у сфері освіти 3 559 321 3 559 321 2 803 128: 38 126 0 0 0 0 0 0 0 3 559 321
0611141 1 141 0990 Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти 3 559 32! 3 559 321 2 803 128; 38 126
0611142 1 142 0990 Інпіі програми та заходи сфері осві'ги 1 566 29(» І 566 29(І (]1 01 0 0 0 0 0 0 0

в т.ч.

Програма харчлншння Оітеіі ()оин<ільного та иаа'льного віку 
изк'іадів освіти Володили^рсн,ькоїселинию їт ерит оіальноїгромад!^ 
на 2022 рік 1 537 0(К) 1 537 00() І 537 000

в т.ч.

Програма в ій с ьк о в о -п а т р іо т и ч н о го  виховання т а піО гот овку  
м оло()і В о л о д и х іи р е ц ь к о ї селнщ іи)ї т ерит оріальиої громади оо  
с л \’Ж 'би в Збройних Силах України на 2021 -2025 роки 4 29() 4 29()

в т.ч.
Програма "Про органїжиаіо пі()ве:іен)ія учнів та пе()агпгічіиіх 
прсщівників навчальних я.ікладів на 2021-2023 р о ки ” 25 00() 25 00()

061 і 150 11 50 Забезпечення діяльності інклю зивно-ресурсних центрів 1 629 813 1 629 81 ^̂ 1 289 08^і 1 0 0 0 0 0 0 0

0611151 1 151 0990
Забезпечення діяльності інклю зивно-ресурсних цен'грів ча рахуноь 
коштів місцевого бю дж ету 158 39(6 158 39<5 83 00() 158 396



Загальний фонд Спеціальн ий фонд

Код ІСод Код
і них

3 ниIX

Програмної Типової Функціон

класифікац 
ії видатків 

та
кредитував

ня
місцевого 
бюджеі у

класифікац 
ії видатків 

та
кредитуваи

ня
місцевого
бюджету

класифік 
а ції 

видатків 
та

креднтув
ання

бюджету

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

згідно і  Гиповою програмною класифікацією видатків та 
кредитування місцевого бюджету

усього
видатки

споживання
оплата праці

комунальні 
послуги та 
енергоносії

видагпки
роінитку

усього
у тому числі 

бюджет 
розвитку

видатки
споживанн

я
оплата праці

комунальні
послуги
енергоносії

видатки
розвитку

РАЗОМ

у 2 і 4 5 6 7 8 9 10 11 12 В 14 15 16(гр5+гр.10)

0611152 1152 0990
Забезпечення діяльності інклю зивно-ресурсних цен'грів за рахунок 
освітньої субвенції 1 471 422 1 471 422 1 206 084

06!1200 1200 0990

Надання освіти за рахунок субвенції з державного бюджету 
місцевим бюджетам на надання держ авної підтримки особам з 
особливими освітніми потребами 0 0

2000 Охорона здоров’я 3 038 232 3 038 232 0 0 0 0 0 0 0

0612010 2010 073] Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню 2 500 000 2 500 000 2 500 000

0612111 2111 0726
1 Іервинна медична допомога населенню , що надасться центрами 
первинної медичної (медико-саиітарної) допомоги 500 000 500 000 500 000

0612152 2152 0763 Інші проф ам и  та заходи у сфері охорони здоров'я 38 232 38 232 0 0 0 0 0 0 0 0 0

в т.ч.

Цільова програма "Про забезпечення осіб з інвалідністю, дітей у 
ін(>алі()ністіо-спіо.мованих хворих т ехнічиш ні засобами на 2021- 
2023 роки" 38 232 38 232

3000 Содійльний захист і соціальне зіабезпеченкя 1 949 118 1 949 118 5<Ї6 448 44 512 0 0 1 949 118

0613032 3032 1070
Надання пільг окремим катсгчуріям т'ромадян з оіїлати послуї 
зв'язку 20 000 20 000 20 000

в т. ч.

Комплексна цільова програма надання пільг т а соціальних послуг 
окремим кат егоріям населення Володимиреиької селищ ної 
т ерит оріальної громади на 2 0 2 1-2025 роки 20 000 20 000 20 000

0 6 1 3 112 3112 1040
Заходи держ авної гюлітики з гнггань дітеі^ та їх соціального 
захислу 19 П6 19 116 19 116

0613121 3121 1040 Утримання та забезпечення діяльності центрів соціальних служб 755 864 755 864 566 448 44 512

0613242 3242 1090
Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального 
забезпечення ї 154 138 3 154 138 0 0 0 0 0 0 0 0 0

« т.ч.

П рограма м ат еріальної підт рим ки учасників операції об'єднаних 
сил та осш, які прож 'ивають в зоні її проведення на 2021-2025 
роки 164 ІЗЛ’ 164 338 164 338

в т. ч.

Комплексна ціги^ова програм а надання пільг та согиальних послуг 
окре.мп.м кат егоріям населення В олодимиреііької селішіно) 
т ерит оріальної громади на 2021-2025 роки 988 800 988 800 988 800

6' т.ч. Програ.ма "Афганець" на 2021-2022 роки І 000 / 000 1 000
4000 Культура і мистецтво 4 304 71(1і: . ■ 2 911 702 : , : ш .2 5 і 0 35 000 0 зо 000 '-0

0614030 4030 0824 Забезпечення діяльності бібліотек 1 577 457 1 577 457 1 135 361 125 727 0 :л:

0614040 4040 0824 Забезпечення діяльності музеїв і виставок 243 946 243 946 142 800 26 550 35 000 5 000 зо 000 278 946

0614060 4060 0828
Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів. 
центрів дозвілля та інш их клубних закладів 2 408 96' 2 408 967 1 633 541 333 954 0 2 408 967

0614082 4082 0829 Інші заходи в галузі культури та мистецтва 74 34(> 74 340І 0 0 0 0 0 0 0 0 0 74 340

в т. ч.

-----------------------------=1------=!-------------------------------------------------------------——---
Програма відзпачеиия дерон'аттх,

регіональних, проіресійних свят та пам ’ят них дат,
проведення к\'льт урио-м асових та представницьких
заходив V Нолодпмирецькій селіпциНі терит орініьіиіі
громаді па 202 К 2025 роки

74 34() 74 34С ■.■ШШ
5000 Фізична культ}ра і спорт 1 Ш 81 і 1 969ШЗ ; 1 432 359 16 647 0 0 0 0 0 0 0 1 969 813

0615011 5011 0810
Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з 
олімпійських ви,аів спорту 97 70^[ 97 104і

0615012 5012 081 1
Проведення н а в ч а л ь н о -т р е н у в а л ь н и х  зб о р ів  і зм а їа н ь  з 
н ео л ім п п 'іськи х  ВИДІВ с п о р т у 72 21<) 72 2К ( 72 216

08 і 0
Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо 
юнацьких спортивних шкіл 1 799 89;  ̂ 1 799 89:̂ 1 і 432 35С) 16 647 1 799 893



Загальний фонд Спеціальний фонд

Код Код Код
і них

3 них

Програмної Типової 
програмної 
класифікац 
ії видатків 

та
кредн туван 

ня
місцевого
бюджету

Функціон
адьноїкласифікац 

ії видатків 
іа

крелигуван
ня

місцевого
бюджету

класифік
ації

видатків
та

кредитув
ання

бюджету

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

згідно і Типовою програмною класифікацією видатків та 
кредитування місцевого бюджету

усього
видатки

спо.усинапия
оплата праці

комунальні 
послуги та 
енергоносії

видатки
роівитку

усього
у тому числі 

бюджет 
розвитку

видатки
споживанн

оплата праці
комунальні 
послуги та 
енергоносії

видатки
розвигку

РАЗОМ

/ 2 4 5 () 7 Л' 9 10 11 12 13 14 /5 І6(гр5 +гр.ІО)

3700000 Ф інансовий відділ Володимирецької селиш иої ради 3 326 097 1 662 033 1 241 953 71 095 0 0 0 0 0 0 0 3 326 097
3710000 Ф інансовий віддиі Володимирецької селищ ної ради < » . 3 326 097 1 662 033 \ 241 953 71 095 0 0 0 0 0 0 0 3 326 097

0100 Д ерж авне >'яоавліиня * / і 033 1 662 033 1 241 953 71 095 1 662 033

3710160 0160 01 11
Керівництво 1 уиравлііпія у ві;иіовілніп сфері у місі.а'х* (міеч і 
К інві). селищах, ес.ііїх, територіальних 1 ромадих 1 662 033 1 241 953 71 095 1 662 033

3718700 8710 0133 Резервний ф онд „> ... І ш ш 0 1 664 064

всього ВИДАТКІВ . .... / •“ Ї47 604 5Т2і 245 940 508 184 235 096 8 400 319 ........................ 0 .....2'ШШ 0 2 178 800 499 180 85 000 6 249 813 372



Додаток З
до рішення Володимирецької селищної ради 

_2021 року № 6

МІЖБЮДЖЕТНІ ТРАНСФЕРТИ на 2022 рік

175520000000
(код бю дж ету)

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

41020100 Базова дотація 34 343 500

41033900
Освітня субвенція 3 державного бюджету місцевим 
бюджетам 137 238 900

Д ерж авний бю дж ет 171 582 400

41051000

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

1 471 422

17100000000 О бласний бю дж ет Р івн ен сь к ої області 1 471 422

41053900 Інша субвенція з бюджету Рафалівської селищної 
територіальної громади на належне функціонування 
Трудового архіву

136 150

41053900 Інша субвенція з бюджету Рафалівської селищної 
територіальної громади на оплату комунальних послуг та 
енергоносіїв КНП ‘‘Володимирецька багатопрофільна 
лікарня”

І 000 000

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

200 000

17544000000
Б ю дж ет Р аф алівської сел и щ н ої тер и тор іал ь н ої 

гром ади
1 336 150

II. Трансферти до спеціального фонду бюджету

X УСЬОГО за розділами ЇДІ

X загальний фонд 174 389 972

■ X спеціальний фонд 0

2. Показники міжбюджетних трансфертів іншим бюджетам

Код програмної Код Типової
класифікації програмної
видатків та класифікації Найменування трансферту/Найменування бюджету-

кредитування видатків та отримувача міжбюджетного трансферту Усього
місцевого кредитування

бюджету/код місцевого
бюджету бюджету





1 7 5 5 2 0 0 0 0 0 0
(код бюджету)

Додаток № 4
до рішення Володимирецької селищ ної ради 

202] р ок у№  в

Розподіл витрат місцевого бюджету на реалізацію місцевих/регіональних програм у
році

2022

грн.
Спеціальний фонд

Код 
Програмної 

класифікації 
видатків та 

кредитування і 
місцевого  
бю джету

Код Типової 
програмної 

класифікації 
та

кредитування
місцевого
бю джету

Код
Функціональн

ої
класифікації 
видатків та 

кредитування  
бю джету

Найменування головного 
розпорядника копітів місцевого 

бю дж ету/ відповідального 
виконавця, найменування  

бю дж етної програми згідно з 
Типовою програмною  

класифікацією  видатків та 
кредитування місцевого бюджету

Найменування місцевої / регіональної програми

Дата і номер  
документа, 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 Володїш ирсцька селищна рада 5 265 270 шшшшшшш 0
011000 Володимирецька селищна рада г:: 0

0100 Д ерж авне Vправління 0 Ш Ш Ш ш т Ш

0 1 1 0 1 8 0 0180 0133
Інша діяльність у сфері державного 
управління

Програмо підтримки Трудового архіву Володимирецької 
селищ ної територіальної громади на 2022-2026 роки

Рішення селищ ної 
ради № 565 від 

07.12.202Ї
369 150 369 150

01 1 0 1 8 0 01 8 0 0133
Інша діяльність у сфері державного 
управли^ня

Програма "Правовші захист інтересів Володимирецької 
селищної т ериторіальної громади иа 2021-2025 роки"

Рішення селищної 
ради №  77 від 

24.12.2020
82 000 82 000

0 1 1 0 1 8 0 0 1 8 0 0 133
Ьіша ДІЯЛЬНІСТЬ у сфері державного 
управління

Програма матершльно-технічного забезпечення сесіііної 
та депутатської діяльності иа 2021-2025 роки

Рішення селищ ної 
ради №  288 від 

09.07.202Ї
175 000 175 000

0 1 1 0 1 8 0 0 1 8 0 0133
інша ДІЯЛЬНІСТЬ у сфері державного 
управління

Програма вп'їськово-патріотичного виховатія та 
тдготовіаі м олобі Володимирецької селш иної 
т ерит ориі'іьиоїгромади с)о служби в Збройних ( илах 
України иа 2021-2025 роки

Рішення селищної 
ради № 76 від 

24.12.2020
100 000 100 000

3000
Соціальниїї захист та соціальне 
забезпечення

195 000 195 000 0 Ш Ш Ш Ш мгМ

0 1 1 3 2 4 2 3242 1090
Інші заходи у сфері соціального 
захисту 1 соціального забезпечення

Програма заохочення громадян, трудових і творчих 
колективів, які зроби:!н значний внесок у розвит ок  
Володимирецької се.'нпиної т ериторіальної громади на 
2021-2025 роки

Рішення селищ ної 
ради №  70 від 

24.12.2020
ЗО 000 ЗО 000

0113242 3242 1090
ІНШІ заходи у сфері соціального 
захисту ! социі,іьноіо іабечпемсння

Програма соціаіьиого захисту та матеріальної 
підтримки нстбільш иезахшцеиих верств иаселешія та 
пост р а м  'дал их від и адзви чай них ситуац ій 
Володимирецької селищної т ериоріальної громади иа 2021- 
2025 роки

Рішення селищної 
ради № 75 від 

24.12,2020
165 000 165 000

6000 Ж итлово-комунальне господарство 3 519 000 3 519 000 0

0116030 6030 0620
Організація блаґоусірою населених 
пунктгв

Комплексна програма б-^іагоустрою та розвитку 
ж'итлов()-комуна:іьи<)го господарства Володимирецької 
селииіиої т ериторіальної громади иа 2022-2025 роки

Рішення селищної 
ради № 561 від 

07.12.2021
3 469 000 3 469 000

0116090 6090 0640
ІНШ! діяльність у сфері житлово- 
комунального гос подарства

Комплексна програма благоустрою та розвитку 
лситлово-комунального господарства Володимирецької 
селшцної т ериторіальної громади на 2022-2025 роки

Рішення селищної 
ради № 561 від 

07.12.202!
20 000 20 000

0116090 6090 0640
Інші діяльність у сфері житлово- 
К'о м ун ітт ь н ого г'ос п одарства

Програма сприяння ефективному розвитку об'гднаиь 
спінвласииків багатоквартирних будинків у  
Володимирецькій селищній територіальній громаді на 
2021 -2025 роки

Рішення селищної 
ради №  79 від 

24.12.2020
ЗО 000 ЗО 000

1000 Економічна діяльність ' ' Ш  120 .:';0

0117130 7130 {)421 1 Здійснення заходів із землеустрою

Цільова програма зоійснення землеустрою на території 
Володимирецької селиіциоїради на 2021-2025 роки

Рішення селищної 
ради №  68 від 

24.12.2020
110 000 110 000



Спеціальний фонд

Код 
Програмної 

класифікації 
видатків та 

кредитування 
місцевого 
бюджету

Код Типової 
програмної 

класифікації 
та

<редитування
місцевого
бюджету

Код
[>ункціональн

ої
класифікації 
видатків та 

средитування 
бюджету

Найменування головного 
розпорядника коштів місцевого  

бю джет) / відповідального 
виконавця, найменування  

бю джетної програми згідно і 
Типовою програмною  

класифікацією видатків та 
кредитування місцевого бюджету

Найменування місцевої / регіональної програми

Дата і номер 
документа, яким 

затверджено місцеву 
регіональну 

програму

Усього
Загальний

фонд усього
у тому числі 

бюджет 
розвитку

0117461 7461
і

0456 1

У"тримания та розвиток 
івтомобільних доріг та дорожньої 
інфраструктури за рахунок коштів 
місцевого бюджету

Комплексна програма благоустрою та розвит ку  
ж'итлово-комунальиого господарст ва Володи.мирецької 
ссти.циої т ерит оріальної громасУи на 2022-2025 роки

Рішення селищ ної 
ради № 561 від 

07.12.2021
515 120 515 120

0!17461 7461 0456

Уі'римання та розвиток 
автомобільних доріг та дорожньої 
інфраструктури за рахунок коштів 
м існевого бюджету

Програма розвит ку автомобільних доріг загального 
користування держ авного та місі^евого значення на 2021- 
2022 роки Нолодимирецькій селищній територіальній  
громаді

Рішення селищної 
ради № 168 від 

05.02.2021
200 000 200 000

0600000

Управління соціально- культурної 
сфери Володимирецької селищ ію ї 
ради

2 853 000 0 0

0610000

Управління соціально- культурної 
сфери Володимирецької селищної 
ради

0 0

1000 Освіта 1 566 290 0

0611142 1142 0990
Інші програми та заходи у сфері 
освіти

Програма харчгвання дітей доиікільного та шкільного 
вік\> закладів освіти Володимирег\ької селищної 
теритоіальної громади на 2022 рік

Рішення селищної 
ради № 639 від 

23.12.2021
1 537 000 1 537 000

0611142 1 142 0990
Інші програми та заходи у сфері 
освіти

Програма 'Про організацію підвезення учнів та 
педагогічних прагрвииків навчальних заюіаОів на 2021- 
2023 роки"

Рішення селищної 
ради № 641 від 

23.12.2021
25 000 25 000

0611142 1 142 0990
Інші програми та заходи у сфері 
освіти

Програма військово-патріотичного виховання та 
підготовки молоді Володимирецької селт цної 
територіальної громади до слум'би в Зброіїних ('іишх 
України на 2021-2025 роки

Рішення селищної 
ради №  76 від 

24.12.2020
4 290 4 290

2000 Охорона здоров’я 38 232: 38 232 0 0

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

Цільова програма "Про засіезпечення осіб з иимли)ністю, 
дітей 3 іивиліОністю-стомованих хворих технічними  
засобами на 2021-2023 роки"

Рішення селищної 
ради № 566 від 

07.12.2021
38 232 38 232

3000
Соціальний захист і соціальне 
забезпечення 1 174 138 1 174 138 0 0

0613032 3032 1070
Надання пільг окремим кагегоріям 
громадян 3 оплати послуг зв'язку

Комплексна цільова програма надання пільг та соці.альних 
послуг окремим категоріям населення Волооимирецької 
селіицної територіальної громади на 2021-2025 роки

Рішення СЄ.ІИЩНОЇ 
ради № 195 від 

31.03.2021
20 000 20 000

0613242 3242 1090
Інші заходи у сфері соціального 
захисту і соціального забезпечення

Програма матеріальної підтримки учасників операції 
об'сОнаних сил та осіб, які пром'ивають в зоні її 
проведення на 2021-2025 роки

Рішення селищної 
ради № 69 віл 

24.12.2020
164 338 164 338

0613242 3242 1090
Інші заходи у сфері соціального 
захисту і соціального забезпечення

Комплексна цільова програма надання пільг та соціальних 
послуг окремим категоріялі населення Володимирег^ької 
селищної т ериторіальної громади на 2021-2025 роки

Рішення селищної 
ради №  195 від 

31.03.2021
988 800 988 800

0613242 3242 1090

...... ' -------------  ------- ^
Інші заходи у сфері соцгального/ 
захистV 1 соціальною іабсіпечския

на 2021-2022роки Рішення селищної 
ради № 135 від 

05.02.2021
1 000 1 000

4000
......... .... - .....  ̂/  ■■■■’■—*....

Культура і мистецтво м ....................... _________________________________ _ . : 74 340 74 340 ■ ■ , ■■■'0 ' І

0614082 4082 0829

і і 
ІНПЛ іахоли в галузі к\ іьт |̂)И"га
мисіецгва

Програма ьи)іначення бер.)і( авиих 
рвгіональйі^л пр<)ф,есіи%і\чШні та нам 'ятних дат, 
ппіШ()еннй.к\ іьнпріїо-^чшІНінх та преОс тавницьких 
за\М)фр^Иґ) ір<)п міірец^кпі і!елииініи територіальній 
гпд.ШіОі !Ш 2021-/Іі)-^5/.рі)кіІ .......... ..........

Рішення селищної 
ради № 556 від 

07.12.2021
74 340 74 340

ВСЬОГО ВИДАТКІВ 8 118 270 8 118 270 / і

Секретар ради

/>
Юрій БЛИЩИК


