
ВОЛОДИМИРЕЦЬКА СЕЛИЩНА РАДА 
РІВНЕНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ВИКОНАВЧИИ КОМІТЕТ 
РІШЕННЯ

2021 року

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 кодексу України, до селищної ради.

3. Контроль за виконанням цього рішення залишаю за собою.

Селищний голо Василь КОВЕПЬКО



ПРОЄКТ

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 рішення Володимирецької селищної ради від 24 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», від 09 липня 2021 року № 308 «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 6 408 432,21 гривень, в тому числі за 
рахунок:

- субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення 
заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій на 5 204 460 
гривень;

- субвенції з обласного бюджету на забезпечення якісної, сучасної та 
доступної загальної середньої освіти «Нова українська школа» за рахунок 
відповідної субвенції з державного бюджету на 9 817 гривень;



- субвенції з бюджету Антонівської сільської територіальної громади на 
здійснення підтримки окремих закладів та заходів у системі охорони здоров'я за 
рахунок відповідної субвенції з державного бюджету на 39 500 гривень;

- субвенції з бюджету Каноницької сільської територіальної громади на 
здійснення підтримки окремих закладів та заходів у системі охорони здоров'я за 
рахунок відповідної субвенції з державного бюджету на 71 400 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 22 600 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 48 900 гривень;

- іншої субвенції з бюджету Антонівської сільської територіальної 
громади на утримання комунальної установи «Володимирецький інклюзивно- 
ресурсний центр» Володимирецької селищної ради на 9 966 гривень;

- іншої субвенції з бюджету Рафалівської селищної територіальної громади 
на утримання лікувального корпусу в смт Рафалівка КНП «Володимирецька 
багато профільна лікарня» Володимирецької селищної ради на 110 030 гривень;

- іншої субвенції з бюджету Рафалівської селищної територіальної громади 
на відшкодування витрат за комунальні послуги КНП «Володимирецький центр 
первинної медико-санітарної допомоги» Володимирецької селищної ради на 
100 877,21 гривень;

- іншої субвенції з бюджету Рафалівської селищної територіальної громади 
на утримання Трудового архіву Володимирецької селищної ради на 5 572 
гривні;

- іншої субвенції з бюджету Антонівської сільської територіальної громади 
на лікування хворих на цукровий діабет інсуліном та нецукровий діабет 
(десмопресином) на 20 000 гривень;

- перевиконання дохідної частини бюджету на 765 310 гривень.
2. Збільшити видатки загального фонду бюджету Володимирецької 

селищної територіальної громади на 1 188 972,21 гривень, в тому числі за 
рахунок:

- субвенції з обласного бюджету на забезпечення якісної, сучасної та 
доступної загальної середньої освіти «Нова українська школа» за рахунок 
відповідної субвенції з державного бюджету на 9 817 гривень;

- субвенції з бюджету Антонівської сільської територіальної громади на 
здійснення підтримки окремих закладів та заходів у системі охорони здоров'я за 
рахунок відповідної субвенції з державного бюджету на 39 500 гривень;

- субвенції з бюджету Каноницької сільської територіальної громади на 
здійснення підтримки окремих закладів та заходів у системі охорони здоров'я за 
рахунок відповідної субвенції з державного бюджету на 71 400 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 22 600 гривень;

- субвенції з бюджету Рафалівської селшцної територіальної громади на



здійснення підтримки окремих закладів та заходів у системі охорони здоров'я за 
рахунок відповідної субвенції з державного бюджету на 48 900 гривень;

- іншої субвенції з бюджету Антонівської сільської територіальної 
громади на утримання комунальної установи «Володимирецький інклюзивно- 
ресурсний центр» Володимирецької селищної ради на 9 966 гривень;

- іншої субвенції з бюджету Рафалівської селищної територіальної громади 
на утримання лікувального корпусу в смт Рафалівка КНП «Володимирецька 
багатопрофільна лікарня» Володимирецької селищної ради на 110 030 гривень;

- іншої субвенції з бюджету Рафалівської селищної територіальної громади 
на відшкодування витрат за комунальні послуги КНП ''Володимирецький центр 
первинної медико-санітарної допомоги" Володимирецької селищної ради на 
100 877,21 гривень;

- іншої субвенції з бюджету Рафалівської селищної територіальної громади 
на утримання Трудового архіву Володимирецької селищної ради на 
5 572 гривні;

- іншої субвенції з бюджету Антонівської сільської територіальної громади 
на лікування хворих на цукровий діабет інсуліном та нецукровий діабет 
(десмопресином) на 20 000 гривень;

- перевиконання дохідної частини бюджету на 750 310 гривень.
3. Перевиконання дохідної частини бюджету Володимирецької селищної 

територіальної громади в сумі 755 290 гривні розподілити:
-для управління соціально-культурної сфери Володимирецької селищної 

ради ~ 533 046 гривень, з яких на заклади позашкільної освіти - 260 000 
гривень, для КЗ «Володимирецька КДЮСШ» - 260 000 гривень, для селищного 
будинку культури -  13 046 гривень;

- на виконання програм селищної територіальної громади -7 0  000 гривень;
- на надання субвенції з місцевого бюджету державному бюджету на 

виконання програм соціально-економічного розвитку регіонів на виконання 
«Комплексної програми профілактики правопорушень та боротьби зі 
злочинністю на території Володимирецької селищної територіальної громади 
на 2021-2023 роки» - 15 000 гривень;

- на надання іншої субвенції обласному бюджету на співфінансування 
субвенції з місцевого бюджету на заходи, спрямовані на боротьбу з гострою 
респіраторною хворобою С0УГО-19, спричиненою коронавірусом 8АК8-Соу-2
-  132 264 гривень;

- передати із загального фонду до бюджету розвитку -  15 000 гривень.
Передати із загального фонду до бюджету розвитку 5 219 460 гривень, в

тому числі за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на 
здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій -
5 204 460 гривень, перевиконання дохідної частини загального фонду бюджету 
селищної територіальної громади -  15 000 гривень.

4. Затвердити доходи загального фонду бюджету Володимирецької 
селищної територіальної громади в сумі 230 131 474,54 гривень, видатки 
загального фонду бюджету Володимирецької селищної територіальної громади 
в сумі 226 151 266,11 гривень, з профіцитом в сумі 3 980 208,43



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

5. Збільшити видатки спеціального фонду бюджету Володимирецької 
селищної територіальної громади на 5 219 460 гривень, за рахунок:

- коштів переданих із загального фонду до бюджету розвитку 
(спеціального фонду) на 5 219 460 гривень, в тому числі за рахунок: субвенції з 
державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо 
соціально-економічного розвитку окремих територій на 5 204 460 гривень, 
перевиконання дохідної частини загального фонду бюджету селищної 
територіальної громади -  на 15 000 гривень.

6. Збільшити видатки бюджету розвитку Володимирецької селищної 
територіальної громади на 5 219 460 гривень, в тому числі:

-по КТПКВКМБ 0150 «Організаційне, інформаційно-аналітичне та 
матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, 
районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад» - 15 
000 гривень;

-по КТПКВКМБ 7363 «Виконання інвестиційних проектів в рамках 
здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій»
- 5 204 460 гривень.

Установити дефіцит спеціального фонду селищного бюджету в сумі 
11 836895,54 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 
11 042 537,45 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 - 668 150 
гривень, за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на 
здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій -
6 364 460 гривень, субвенції з місцевого бюджету на забезпечення якісної, 
сучасної та доступної загальної середньої освіти «Нова українська школа» за 
рахунок відповідної субвенції з державного бюджету - 418 552 гривні, 
перевиконання дохідної частини загального фонду бюджету -  61 506 гривень.

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

8. 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).

9. 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 селипщої 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».

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

11. 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, культури, молоді і спорту ( голова комісії 
Анатолій БОВА).

Селищний голова Василь КОВЕПЬКО



Додаток № 1
до рішення Володимирецької селищної ради

Зміни доходів бюджету Володимирецької селищної територіальної громади на 2021 рік 

17552000000
(код бюджету)

Код
Н айменування згідно  

3 класифікацісю  доходів бю джету
У сього Загальний фонд

С пеціальний фонд

усього
в тому числі 

бюджет 
розвитку

10000000 Податкові надходження 765 310,00 765 310,00

11000000
Податки на доходи, податки на прибуток, податки на 
збільшення ринкової вартості

765 310,00 765 310,00

11010000 Податок та збір на доходи фізичних осіб 765 310.00 765 310.00

ІІ010100
Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується 
податковими агентами, із доходів платника податку у 
вигляді заробітної плати

765 310,00 765 310,00

Разом доходів 765 310,00 765 310,00
40000000 Офіційні трансферти 5 643 122,21 5 643 122,21
41000000 Від органів державного управління 5 643 122,21 5 643 122,21
41030000 Субвенції 3 державного бюджету місцевим бюджетам 5 204 460,00 5 204 460,00

410345000
Субвенція 3 державного бюджету місцевим бюджетам на 
здійснення заходів щодо соціально-економічного 
розвитку окремих територій

5 204 460 5 204 460

410500000 Субвенції 3 місцевих бюджетів іншим місцевим 
бюджетам

438 662 438 662

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

9 817 9 817

в т.ч. на проведення супервізії (видатки споживання) 9 817 9 817

41055000

Субвенція 3 місцевого бюджету на здійснення підтримки 
окремих закладів та заходів у системі охорони здоров'я 
за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету 182 400 182 400

в т.ч.
3 бюджету Антонівської сільської територіальної 
громади

39 500 39 500

в т.ч.
3 бюджету Каноницької сільської територіальної громади 71 400 71 400

в т.ч. 3 бюджету Полицької сільської територіальної громади 22 600 22 600

в т.ч.
3 бюджету Рафалівської селищної територіальної 
громади

48 900 48 900

41053900 Інші субвенції 3 місцевого бюджету 246 445 246 445

в т.ч.

Інша субвенція з бюджету Антонівської сільської 
територіальної громади на лікування хворих на 
цукровий діабет інсуліном та нецукровий діабет 
(десмопресином)

20 000 20 000

в т.ч.

Інша субвенція з бюджету Антонівської сільської 
територіальної громади на утримання комунальної 
установи "Володимирецький інклюзивно-ресурсний 
центр"

9 966 9 966

в т.ч.

Інша субвенція з бюджету Рафалівської селищної 
територіальної громади на утримання лікувального 
корпусу в смт Рафалівка КНП "Володимирецька 
багатопрофільна лікарня" Володимирецької селищної 
ради

110 030 110 030

в т.ч.

Інша субвенція з бюджету Рафалівської селищної 
територіальної громади на відшкодування витрат за 
комунальні послуги КНП "Володимирецький центр 
первинної медико-санітарної допомоги" 
Володимирецької селищної ради

100 877,21 100 877,21

в т.ч.
Інша субвенція з бюджету Рафалівської селищної 
територіальної громади на утримання Трудового архіву 
Володимирецької селищної ради

5 572 5 572

Всього доходів 6 408 432,21 6 408 432,21

Секретар селищної ради Юрій БЛИЩИК



Додаток 2

до рішення Володимирецької селищної ради

Зміни фінансування бюджету Володимирецької селищної громади на 2021 рік

17552000000
( код бюджету)

Код
Назва

Всього Загальний фонд
Спеціальний фонд

Разом
в т.ч. 

бюджет 
розвитку

І 3 _________4_________

2 р ) -тТ к Г "  ~

______ ________

5 219 460,00

6

ІІ 'ІЗ ІІІІЇІІШ
200 000 Внутрішнє фінансування о.оо 5 400.00
208 100 На початок періоду 0,00

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

фонду)
0,00 -5 219 460,00 5 219 460,00 5 219 460,00

Всього ЛІ типом креми іорл 0,00 -5 219 460.00 5 219 460.00 5 219 460,00
600 000 Фінансування за активними операціями 0,00 -5 219 460,00 5 .:I^>40().()() Я 219 160.00
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 

фоііл\)
0,00 -5 219 460,00 5 219 460,00 5 219 460,00

Всього за типом борі ової о іобон"я{ання 0,00 -5 214 460.00 5 219 460,00 5 219 460,00

Секретар селищної ради Юрій БЛИЩИК



17552000000 
(код бюджету)

Додаток № З
до рішення Володимирецької селищної ради

Зміни розподілу видатків бюджету Володимирецької селищної територіальної громади на 2021 рік

Загальний фонд Спеціальний фонд

Код
Програмної

Код Код
3 них

3 них
Типової 

програмної 
класифікац 
ії видатків 

та
кредитуван

ня
місцевого
бюджету

Функціон
альиої

класифік
яції

видатків
та

кредитує
ання

бюджету

класифікац 
ії видатків 

та
кредитуван

ня
місцевого
бюджету

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

згідно 3 Типовою програмною класнфікацісю видатків та 
кредитування місцевого бюджету

усього видатки
спож ивання

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 <? 9 10 / / 12 ІЗ 14 15 І6(гр5 +гр.ІО)
М іі.іітічн}(іиі.і.!і ічминіна р:і іа 20 57: ’ О 572 5 572 0 0 004 1 N2.(10 <)(І<> 182.00 (1.00 (1,00 (І.(НІ ЧОЧ 182.00 Ч(ІЧ 18:.00 92«> 754.00

01101)00 Ііі) II) іііміірі-ііі.іч:і ічміїиіна :(і г;-> 20 572 5 572 (І « ‘>0У 1Я2.00 ‘109 1Я2.00 0.00 0,00 0.00 909 182.0(1 •)(ІЧ 182.00 <»2‘) 754.00

010(1 Дерікявне у п р а в л ін іт 5 572 5 5-72 5 572 II 0 15 000.00 15 (100,(10 0.00 (1.00 ().<»« 15 (100,00 15 ІШОМО 2<) 572.00

0П0І5О 0150 0І1!

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

0 15 000 15 000 15 000 15 000 15 000

0110160 0160 0111
Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті 
Києві), селищах, селах, територіальних громадах 0 0

0110180 0180 0133 Інша діяльність у сфері державного управління 5 572 5 572 5 572 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 572

в т.ч.
Програма т от рш іки іруОового архіву ЬолоОимирсіЦької 
селищ ної т ерит оріальної громади на 2021 рік. 5 572 5 572 5 572 5 572

М іжбюджетні трансферти І^(КІ(/ І5«(Ш II (» 1) 0 0 (• 0 (І 0 0 15 000

0119800 9800 0180
Субвенція 3 місцевого бюджету державному бю джету на 
виконання програм соціально-економічного розвитку регіонів

15 000 15 000 0 0 0 0 0 « 0 0 0 0 15 000

в т. ч.

Комплексна програма профілактики правопорушень та 
боротьби зі злочинністю на території Володіширецької селии{ної 
територіальної гро.чади на 2021-2023 роки

/ і  000 /5  000 15 000

(.00(1 Житлово-комунальне господарство 0 0 0 (1 0 0 0 0 0 0 0 0
0116030 6030 0620 Організація благоустрою населених пунктів 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Г" 0,

в т.ч.
Цільова програма "Благоустрій Володшіиреі)ької селищної 
територімьноїгромади на 2021 рік" 0

0116090 6090 0640 Інші діяльність у сфері житлово-комунального господарства 0 ^ .........................0

в т.ч.
Розвигнок мситлово-комупального господарства Володимирецької 
селищної територіальної громади на 2021 рік 0

■
0

■7ІІ00 1 иініомічна .іія .и .ііігіь 0 0 0 0 «44 1X2 84.» ІК2 (1 (1 0 N94 1К2 894182 ^94 182
7360 Виконання інвестиційних проектів 0 0 0 0 (1 894 182 894 182 0 0 0 894 182 894 182 894 182

0117363 7363 0490
Виконання інвестиційних проектів в рамках здіііснення заходів 
щодо соціально-економічного розвитку окремих території/ 894 182 894 182 894 182 894182 894 Ш

0117670 7670 0490 Внески до статутного капіталу суб'єктів господарювання 0 0

олтнніо

Уііраііліния соціально- кульгуриої сфери Володимирецької 
селищної ради 1 0.^6 ІЗЛ І ЧМ, І.«. 1) 0 4 310 2-Х 4 310 278 0 0 0 4 310 278 4 31(1278 5  346 414

0 (.і0 0 т і
Упрявління соціально- кулмуриої сфери Володимирецької 
селищної ради 1 036 136 1 (і;<(> І3(. 42(. 230 0 0 4 3КІ27.Ч 4 310 ’-’Х 0 0 0 4 310 278 4 310 278 5  34С) 414

0100 Державне упряиління « « » 0 (1 0 (1 0 0 0 0 0

0610160 0160 0111
Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті 
Києві), селищах, селах, територіальних громадах 0 0

1000 ЙййіШ' '' 279 783 27« 2ГЗ М5 (1 0 0 0 0 0 0 0 279 783

1020
Надання загальної середньої освіти за рахунок коштів місцевого 
бюджету 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0611021 1021 0921 Надання середньої освіти закладами загальної середньої освіти 0 0 0 0 0
0611070 і 070 096 Надання позашкільної освіти закладами позашкільної освіти. 260 000 260 000 213 115 260 000



(■...................т Загальний фонд Спеціальний фонд

Код Код Код
) 3 них ) 3 них

Програмної
Типової Функціон

в т.ч. 
кошти 

передані із 
загального 

фонду до 
бюджету 
розвитку

класифікяц 
її видатків 

та
кредитував

ня
місцевого
бюджету

клясифікяц 
ії видятків 

та
кредитуван

ня
місцевого
бюджет}^

класифік 
а ції 

видатків 
та

кредитув
ання

бюджету

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

згідно 3 Типовою програмною класифікацією видатків та 
кредитування місцевого бюджету

усього видатки
споживання

ОП.ГІЯТЯ праці
комунальні 
послуги та 
енергоносії

видатки
розвитку

усього
у тому числі 

бюджет 
розвитку

видатки
споживанн

я
оплата праці

комунальні 
послуги та 
енергоносії

видатки
розвитку

РАЗОМ

/ 2 і 4 5 6 7 8 9 10 / / 12 13 14 15 /йлуо III,

1080

Виконання заходів спрямованих на забезпечення якісної, 
сучасної та доступної загальної середньої освіти "Нова 
українська школа" 9 817 9 817 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 817

0611182 1182 0990

Виконання заходів, спрямованих на забезпечення якісної, 
сучасної та доступної загальної середньої освіти "Нова 
українська школа" за рахунок субвенції з державного бюджету 9 817 9 817 0 0 0 Ч К Р

06И15! ІІ5І 0990
Забезпечення діяльності інклюзивно-ресурсних центр)ів за рахунок 
коштів місцевого бюджету Ч (.(,(1(1 ч <)(,(,.0(1 Ч Ч(,й

2000 Охорона здоров'я ■И.Ч31Р.21 4-ІК 307.21 <1.00 0.00 (1.00 0.0(1 (1,0(1 0.00 0.00 0.00 (1.(КІ . . .

0612010 20ІО 0731 Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню 110 030,00 110 030.00 ! м оо.м і

061211! 2111 0726
Цервинна медична допомога населенню, що надається центрами 
первинної медичної (медико-санітарної) допомоги 100 877,21 100 877,21 1(10 8'’ '7

0612144 2144 0763
Централізовані заходи з лікування хворих на цукровий та 
нецукровий діабет 202 400 202 400 202 400

0612152 2152 0763 Інші програми і заходи у сфері охорони здоров'я 35 000 35 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 35 00(1

в т.ч.

Цільова програма "Про забезпечення осіб з інвалідністю, дітей з 
інваїйдністю-стомованих хворих технічними засобами на 2021- 
202і  роки" ЗО 000 ЗО 000 ЗО 00(1

в т.ч.

Програма із зстобпгання поширенню, діагностики та ліку’вання на 
території Володимнрецької селтцної територіальної громади 
коронавірусу СОУЮ-19 на 2021 рік 5 000 5 000 5 0 0 0

3(І0<І ( іііііа.іьіііііі і ю цііі.іьпі' іиікчпічі ііпя ЗО 000 ЗО 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ЗО (100

3030

Надання пільг з оплати зв'язку, інших передбачених 
законодавством пільг окремим категоріям громадян та 
компенсації за пільговиіі проїзд окремих категорій громадян ЗО 000 ЗО 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3(1 00(1

0613032 3032 1070
Надання пільг окремим категоріям громадян з оплати послуг 
зв'язку ЗО 000 30 000 0 0 0 3(1 <1(1(1

в т.ч.

Комплексна цільова програма надання пільг та соціальних послуг 
окреміш категоріям населення Володнмирецької сслииріої 
територіальної громади на 2021-2025 роки ЗО 000 ЗО 000 3(1 (1(10

4000 1Я04Л і я ІШ, 0 0 0 (1 0 0 0 0 (1 0 18(Ї4«.

0614060 4060 0828
Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, 
центрів дозвілля та інших клубних закладів 13 046 13 046 ІЗ 04«.

0614082 4082 0829 Інші заходи в галузі культури і мистецтва 5 000 5 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 000

в т.ч.
Програма підтримки книговидавничої справи та підтримки 
місцевих авторів 5 000 5 000 5 <10(1
І.копомімії:) .іім .іі.ііісії. 0 0 0 0 4 3І0  278 4 310 27Я (і 0 0 4 310 2’ Я 4 310 278 4 310 278

7360 Виканапня іквсстиціііііих проектів 0 0 0 0 0 4 310 278 4 310 278 0 0 0 4 310 278 4 310 278 4 310 2"8

0617363 7363 0490
Виконання інвестицііїних проектів в рамках здійснення заходів 
щодо соціально-економічного розвитку окремих територій 4 310 278 4 310 278 4 310 278 4 310 278 4  310 278

5 000 Ф ізи ч н а  к ул ь т у р а  і сп о р т 2<.Н (100 2«.0 (100 2і'з 115 0 0 0 0 ІІІІІІІШВД 0 (І 0 2Л(І (100

0615031 5031 0810
Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних 
дитячо-юнацьких споріивних шкіл 260 000 260 000 213 115 ’ гиі 0(1(1

3700000 Ф інансовий ВІДДІ.Ч Володнмирецької селищ ної ради 132 'Г.4.00 і з :  264 0 0 0 0 Іі « 0 (іІ 0 132 2(.4.(І(*
3710000 Ф інансовий візділ  Вололимирецької сслнш ної ради 132 2(.4.00 ї м  2(.4 (1,00 0,00 О.ОІІ 0 ■ ■ ■ с (1 ...................... 0 (1 IIІ 0 132 2(.4.00

0100 Пепжавне унояв.іііиня 0.00 0 0 0 ‘ 0 с1 (1 0 0 (]І 0 (1.(10

37І0160 0160 о т
Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті 
Києві), селищах, селах, територіальних фомадах 0,00 0 с1 С) (1.00

3718700 8700 0133 Резервний фонд ' " 1.............. 01 0./10





Додаток 4
до рішення Володимирецької селищної ради

МІЖБЮДЖЕТНІ ТРАНСФЕРТИ на 2021 рік

175520000000
(код бюджету)

1. Показники міжбюджетних трансфертів з інших бюджетів

Код Класифікації 
доходу бюджету / 

Код бюджету

Найменування трансферту / Найменування бюджету - надавача 
міжбюджетного трансферту

Усього

1 2 3
І. Трансферти до загального фонду бюджету

41034500
Субвенція 3 державного бюджету місцевим бюджетам на 
здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку 
окремих територій

5 204 460

Державний бюджет 5 204 460

41051400

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

9 817

17100000000 Обласний бюджет Рівненської області 9 817

41055000

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

71 400

17541000000 Бюджет Каноницької сільської територіальної громади 71 400

41055000

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

22 600

17543000000 Бюджет Полицької сільської територіальної громади 22 600

41055000

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

39 500,00

41053900
Інша субвенція з бюджету Антонівської сільської 
територіальної громади на лікування хворих на цукровий 
діабет інсуліном та нецукровий діабет (десмопресином)

20 000

41053900
Інша субвенція з бюджету Антонівської сільської 
територіальної громади на утримання комунальної установи 
"Володимирецький інклюзивно-ресурсний центр"

9 966

17537000000 Бюджет Антонівської територіальної громади 69 466,00

41053900

Інша субвенція з бюджету Рафалівської селищної 
територіальної громади на утримання лікувального корпусу 
в смт Рафалівка КНП "Володимирецька багатопрофільна 
лікарня" Володимирецької селищної ради

110 030,00

41053900

Інша субвенція з бюджету Рафалівської селищної 
територіальної громади на відшкодування витрат за 
комунальні послуги КНП "Володимирецький центр 
первинної медико-санітарної допомоги" Володимирецької 
селищної ради

100 877,21



41053900
Інша субвенція з бюджету Рафалівської селищної 
територіальної громади на утримання Трудового архіву 
Володимирецької селищної ради

5 572,00

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

48 900,00

17544000000 Бюджет Рафалівської селищної територіальної громади 265 379,21

II. Трансферти до спеціального фонду бюджету

X УСЬОГО за розділами І,II

X загальниіі фонд 5 643 122,21
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

0119800 9800

Субвенція 3 місцевого бюджету державному бюджету на 
виконання програм соціально-економічного розвитку регіонів

15 000
Державний бюджет 15 000

3719770 9770
Інша субвенція обласному бюджету на співфінансування 
придбання ноутбуків для закладів середньої освіти 132 264
Обласний бюджет Рівненської області 132 264

II. Трансферти із спеціального фонду бюджету

0

X X Усього за розділами 1,11, у тому числі: 147 264,00
загальний фонд 147 264,00

X X спеціальний фонд 0

Секретар селищної ради Юрій БЛИЩИК



Д одаток 5
1) ріші'ніія ВолоанмнріщькоТселншої р :ин

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

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

17552000000

Код 
програмної 
класифікаці 
ї видатків 

та
кредитував 
ня місцевих 

бюджетів

Код
типової

програмно
ї

класифіка 
ції та 

кредитува 
яня 

місцевих 
бюджетів

Код 
Програ 

мної 
класифі 

кації 
видаткі 

в та 
кредит}' 

вання 
місцеви

X

бюджеті

Найменування головного 
розпорядника/ відповідального 

виконавця, бюджетної програми або 
напряму видатків згідно з Типовою 

програмною класифікацією та 
кредитування місцевих бюджетів

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

роботи

Загальна
триваліст

ь
будівний 
тва (рік 

початку і 
завершен 

ня)

Загальна 
вартість 

будівництв 
а, гривень

Рівень 
виконання 

робіт на 
початок 

бюджетного 
періоду, %

Обсяг видатків 
бюджеті' розвитку, 
які спрямовуються 

на будівництво 
об'єкта у 

бюджетному 
періоді, гривень

Рівень 
готовн 

ості 
об'єкта 

на 
кінець 
бюджет 

ного 
періоду 

, %

(ИІМИІПИ •Л)ч і « 2 .11(1

(іитшо
■Ліч ІЯ’ .ІШ

ОЮіі
.Іі|):к;іиііі .мі/>-)і..іінии 15 ООО.ІІО

0110150 0150 0111

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

15 000,00

-'ПІК. К і.-О ІИ >М І<ІІ).І.ІІЯ .1І.К ІС ІЬ И'̂ 4 іи:.іш

0117363 7363 0490

Виконання інвестіпііішгіх проектів в 
рамках здійснення заходів щодо 
соціально-економічного розвитку 
окремих тершпорііі

Будівництво систелш відеоспостереження 
вулиць селища Володимирець. Інформаційно- 
телекомунікаційна автоматизована система 
"Безпечне місто''

894 182,00

ш ,т т
N іі|]іііі.іііін)і гопіа.іьни-
і ф .  р и  Н і) .І0 .ІИ Ч Н |Н  ІІ1 .К 0Ї СО М1ІІ1НІ)І

4 310 278,00

0610000
Управління соціально- культл-ріюї
с ф .  р і!  ІІП .ІО ІИМИ|>1'[ІЬК<ГЇ Се.ІИ ІЛІІО І

4 310 278,00

-1)011 1 К О Н П ЧІЧН .І .Г і і І .ІЬ І іІ і 'ІЬ 4  3 1 0  2 " х .0 0

0617363 7363 0490

Виконання інвестиційних проектів в 
рамках здігіснення заходів иіодо 
соціально-економічного розвитку’ 
окремих територій

Реконстукція приймального віддічення 
лікувального корпусу комунального 
некомерційного підприел/ства 
"Володіширеііька багатопрофільна лікарня" 
по вул. Грушевського,39, смт Володштрець 
Рівненської області

3 810 278,00

0617363 7363 0490

Виконання інвестпцііїних проектів в 
рамках здійснення заходів щодо 
соціально-економічного розвитку 
окремих територій

Виготовлення проектно-кошторисної 
док)>мешпації /ю об'єкту "Нове будівництво 
гімназії по вул. Озерська, 66, с. 
Воронки.Володимщщька територіачьна 
громада, Вараський район, Рівненська 
область

500 000,00

0617363 7363 0490

Виконання інвестицііїнга проектів в 
рамках здійснення заходів щодо 
соціально-економічного розвитку 
окремих територій

Капітальний ремонт покрівлі Довговільського 
НВК "Загальноосвітня иікола І-ПІ ступеню - 
дошкільний навчальний заклад" в с. Довговоля 
Володатірегіького району Рівненської області

-1 125 852,00

0617363 7363 0490

Виконання інвестиційних проектів в 
рамках здійснення заходів щодо 
соціально-економічного розвитку 
окремих територіІ4

Капітальний ремонт покрівлі Довговільського 
закчаду загальної середньої освіти І-ПІ 
ступенів Володимирецької селтцноїради по 
вул. Шевченка, 19В у с. Довговоля Рівненської 
області

1 125 852,00

Всього 5  21-» 41.0.01)

Секретар селищної ради Ю рш БЛИ Щ И К



17552000000
(код бюджету)

до рішення Володимирецької селищної ради

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

дрн.

Найменування головного 
розпорядника коштів місцевого 

бюджету/ відповідального 
вик'онавця, найменування 

бюджетної 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

кредитуваняя
місцевого
бюджету

Код
Функціональи

ої
класифікації 
видатків та 

кредитл'вання 
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
(іишті :« 572 0 в
міішм) Сі.іииіііа ра і:і . .  . 2» 5 -; ............ . .. " 0

II КІП 5.5-’2 5572 0 0

0110180 0180 0133
Інша діяльність у сфері державного 
управління

Програма підтримки Трудового архіву Вояод^ширецької 
свлии^ної територіальної громади на 2021 рік.

Рішення селищної 
ради № 77 під 

24.12.2020
5 572 5 572

ЧІИ.К ми іратферіи І-ІНШ 15 ПОО 0 0

9800 0180

Субвенція 3 місцевого бюджету 
державному бюджету на виконання 
програм соцішн>но-економічного 
розвитку регіонів

Комплексна програма профілактики правопорушень та 
боротьби зі злочинністю на території Володимирецької 
селищної територіальної громади на 2021-2023 роки

Рішення селищної 
ради Хс 154 від 

05.02.2021
15 000 15 000

(І(>ОІІП(І(І

ІІ1ІМІІ СГ)|ІІ;| іі.ни- і.у ||.|^рI|(1Ї 
гфі-ріі Віі.ІИ ІММИріІІІ.КІїї ІЧ НІІІІІІІІІ
ради

70 000 -0  (100 0 0

(іл іш ш

> іірав.ііііни сііміа.іі.піі- .................... .
(фі-ріі 1ІІІ НІІИМПріИІ.І.'ОІ НМНПІІІ
рада

70 000 70 000 0 0

2(ІІШ Охороия здоров'я .<5 000 .̂ 5 (ІОІІ 0 0

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

Цільова програма "Про забезпечення осіб з інвалідністю, 
дітей 3 іивалідністю-стомованих хворих технічними 
засобами на 2021-2023роки"

Рішення селищної 
ради № 139 від 

05.02.2021
ЗО 000 ЗО 000

0612152 0763
Інші програми і заходи у сфері 
охорони здоров'я

Програма із запобігання поширенню, діагностики та 
лікування на території Володимирецької селииіної 
територіаіьиоїгромади коронааірусу С0УЮ-19 на 
2021 рік

Рішення селищної 
ради № 136 від 

05.02.2021
5 000 5 000

1 "

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

Комплексна цільова програма надання пільг та соціальних 
послуг окремим категоріям населення Володимирецької 
селищної територіальної громади на 2021-2025 роки

Рішення селищної 
ради № 195 від 

31.03.2021
ЗО 000 ЗО 000

4111)1) 5 ІІОН .4 0011 0 0

0614082 4082 0829
Інші заходи в галузі культури і 
мистецтва

Програма підтримки книговидавничої справи та 
підтримки місцевих авторів

Ріщення селищної
Р.І III 1111

5 000 5 000

К ( ' М ) І О І І І І  ( \ І К П ) 9(1 572 .01» (1 .00 о.(И)

Секретар селииіно! ради Юрій БЛИЩИК


