
ВОЛОДИМИРЕЦЬКА СЕЛИЩНА РАДА 
РІВНЕНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ВИКОНАВЧИИ КОМІТЕТ 
РІШЕННЯ

2021 року №

Про схвалення проекту рішення «Про 
внесення змін до бюджету 
Володимирецької селищної
територіальної громади на 2021 рік»

Відповідно до підпункту 1 пункту “а” статті 28 та підпункту 1 пункту 2 
статті 52 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, норм 
Бюджетного кодексу України,

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ СЕЛИЩНОЇ РАДИ
ВИРІШИВ:

1. Схвалити проект рішення селищної ради «Про внесення змін до 
бюджету Володимирецької селищної територіальної громади на 2021 рік».

2. Фінансовому відділу селищної ради (Ярмолюк Л.В.) подати проект 
рішення «Про внесення змін до бюджету Володимирецької селищної 
територіальної громади на 2021 рік» разом з іншими матеріалами, визначеними 
положеннями статті 76 та підпункту 2 пункту 49 розділу VI «Прикінцеві та 
перехідні положення» Бюджетного КОШШ.У України, до селищної ради.

3. Контроль за виконанням цьато рішення залишаю за собою.

Селищний голо Василь КОВЕНЬКО



СХВАЛЕНО

рішення виконавчого комітету 
Володимирецької селищної ради 
ЯЧ 2021 року №

ПРОЕКТ

ВОЛОДИМИРЕЦЬКА СЕЛИЩНА РАДА 
РІВНЕНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

(восьме скликання)

Р І Ш Е Н Н Я  

2021 року №

Про внесення змін до бюджету 
в ол о димирецької
селищної територіальної громади на
2021 рік
(17552000000)
(код бюджету)

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

ВИРІШИЛА:
Внести зміни до рішення Володимирецької селищної ради від 24 

грудня 2020 року № 96 «Про бюджет Володимирецької селищної 
територіальної громади на 2021 рік», рішення Володимирецької селищної ради 
від 05 лютого 2021 року № 174 «Про внесення змін до бюджету 
Володимирецької селищної територіальної громади на 2021 рік», рішення 
Володимирецької селищної ради від 29 березня 2021 року № 211 «Про 
внесення змін до бюджету Володимирецької селищної територіальної громади 
на 2021 рік», від 21 травня 2021 року № 255 «Про внесення змін до бюджету 
Володимирецької селищної територіальної громади на 2021 рік», а саме:



1. Збільшити доходи загального фонду бюджету Володимирецької 
селищної територіальної громади на З 391 742 гривні, в тому числі за рахунок:

Збільшення:
- субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення 

заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій на 1 160 000 
гривень;

- субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на реалізацію 
заходів спрямованих на підвищення доступності широкосмугового доступу до 
Інтернету в сільській місцевості на 881 930 гривень;

- субвенції з місцевого бюджету на забезпечення якісної, сучасної та 
доступної загальної середньої освіти «Нова українська школа» за рахунок 
відповідної субвенції з державного бюджету на 1 624 569 гривень;

- субвенції з місцевого бюджету за рахунок залишку коштів субвенції на 
надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами, що 
утворився на початок бюджетного періоду на 55 245 гривень;

- іншої субвенції з бюджету Антонівської сільської територіальної 
громади на оплату комунальних послуг та енергоносіїв КНП 
"Володимирецька багатопрофільна лікарня" Володимирецької селищної ради 
на 150 000 гривень.

Зменшення:
іншої субвенції з бюджету Антонівської сільської територіальної 

громади на оплату комунальних послуг та енергонросіїв КНП 
"Володимирецька центральна районна лікарня" Володимирецької районної 
ради на 480 002 гривні.

2. Збільшити видатки загального фонду бюджету Володимирецької 
селищної територіальної громади на 1 813 190 гривень, в тому числі за 
рахунок:

Збільшення:
- субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на реалізацію 

заходів спрямованих на підвищення доступності широкосмугового доступу до 
Інтернету в сільській місцевості на 881 930 гривень;

- субвенції з місцевого бюджету на забезпечення якісної, сучасної та 
доступної загальної середньої освіти «Нова українська школа» за рахунок 
відповідної субвенції з державного бюджету на 1 206 017 
гривень;

- субвенції з місцевого бюджету за рахунок залишку коштів субвенції на 
надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами, що 
утворився на початок бюджетного періоду на 55 245 гривень;

- іншої субвенції з бюджету Антонівської сільської територіальної 
громади на оплату комунальних послуг та енергоносіїв КНП 
"Володимирецька багатопрофільна лікарня" Володимирецької селищної ради 
на 150 000 гривень.

Зменшення:



іншої субвенції з бюджету Антонівської сільської територіальної 
громади на оплату комунальних послуг та енергоносіїв КНП 
"Володимирецька центральна районна лікарня" Володимирецької районної 
ради на 480 002 гривні.

Передати із загального фонду до бюджету розвитку 1 578 552 
гривні, в тому числі за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим 
бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку 
окремих територій - 1 160 000 гривень, субвенції з місцевого бюджету на 
забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти «Нова 
українська школа» за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету - 
418 552 гривні.

3. Затвердити доходи загального фонду бюджету Володимирецької 
селиш;ної територіальної громади в сумі 220 358 872,33 гривень, видатки 
загального фонду бюджету Володимирецької селищної територіальної громади 
в сумі 221 810 279,90 гривень, з дефіцитом в сумі 1 451 407,57 гривень, 
джерелом покриття якого визначити вільні залишки коштів, які утворились на 
рахунку селищного бюджету станом на 01.01.2021 року.

4. Збільшити видатки спеціального фонду бюджету Володимирецької 
селищної територіальної громади на 1 578 552 гривень, за рахунок коштів 
переданих із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду) за 
рахунок:

субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення 
заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій на 1 160 000 
гривень;

субвенції з місцевого бюджету на забезпечення якісної, с}^асної та 
доступної загальної середньої освіти «Нова українська школа» за рахунок 
відповідної субвенції з державного бюджету на 418 552 гривні.

5. Збільшити видатки бюджету розвитку бюджету Володимирецької 
селищної територіальної громади на 1 578 552 гривні, в тому числі:

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

по КТПКВКМБ 7363 «Виконання інвестиційних проектів в рамках 
здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій» 

1 160 000 гривень.
Установити дефіцит спеціального фонду селищного бюджету в сумі 

6 405 279,54 гривень, джерелом покриття якого визначити залишок коштів 
бюджету розвитку в сумі 250 000 гривень, залишок коштів транспортного 
податку в сумі 44 358,09 гривень, залишок коштів від відшкодування втрат 
сільськогосподарського та лісогосподарського виробництва в сумі 500 000 
гривень, кошти передані із загального фонду до бюджету розвитку в сумі 
5 610 921,45 гривень, в тому числі: за рахунок залишку коштів освітньої 
субвенції - З 346 269,45 гривень, за рахунок вільного залишку коштів 
загального фонду селищного бюджету, який склався станом на 01.01.2021 року



- 183 600 гривень, за рахунок зменшення видатків загального фонду - 502 500 
гривень, за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на 
здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій - 
1 160 000 гривень, субвенції з місцевого бюджету на забезпечення якісної, 
сучасної та доступної загальної середньої освіти «Нова українська школа» за 
рахунок відповідної субвенції з державного бюджету - 418 552 гривні,

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

6. 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).

7. 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).

7. Контроль за виконанням цього рішення покласти на голову постійної 
комісії селищної ради з питань бюджету, фінансів та соціальної

політики,
охорони здоров’я, освіти, культури, молоді і спорту Бову А.В.

{ /  "А
Секретар селищної ради !  *" Юрій БЛИЩИК


