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ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 
РІШЕННЯ

Ш хсоЬ -тча_________ 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», пункту 13 
рішення Володимирецької селищної ради від 24 грудня 020 року 96 «Про 
бюджет Володимирецької селищної територіальної громади на 2021 рік», код 
-бюджету - (17552000000).

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ СЕЛИЩНОЇ РАДИ 
ВИРІШИВ:

1. Враховуючи звернення Управління соціально-культурної сфери 
Володимирецької селищної ради від 20.08.2021 № 01-21/864 здійснити 
перерозподіл бюджетних асигнувань та кошторисних призначень за 
бюджетною програмою 0611210 «Падання освіти за рахунок залишку коштів за 
субвенцією з державного бюджету місцевим бюджетам на надання державної 
підтримки особам з особливими освітніми потребами» за асигнуваннями, 
передбаченими на закупівлю обладнання для оснащення кабінетів 
інклюзивно-ресурсних центрів»:

загальний фонд 2210-21 349 гривень зменшити;
спеціальний фонд 3110 +21 349 гривень збільшити, шляхом передачі із 

загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду).
2. Відповідно до рішення Рівненської обласної ради від 19.08.2021 № 265 

«Про внесення змін до обласного бюджету Рівненської області на 2021 рік» 
збільшити доходи загального фонду бюджету та видатки спеціального фонду 
бюджету Володимирецької селищної територіальної громади на 
1 282 377 гривень 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, та осіб їх числа за рахунок відповідної субвенції з 
державного бюджету (збільшення видатків спеціального фонду за рахунок 
передачі коштів із загального фонду до бюджету розвитку).

3. Відповідно до рішення Каноницької сільської ради від 14.09.2021 № 185 
«Про внесення змін до бюджету Каноницької сільської територіальної громади 
на 2*021 рік» збільшити доходи і видатки загального фонду бюджету 
Володимирецької селиіцної територіальної громади на 28 500 гривень, в тому 
числі за рахунок іншої субвенції з місцевого бюджету на лікування хворих на 
цукровий діабет інсуліном та нецукровий діабет (десмопресином), які 
проживають на території Каноницької сільської територіальної громади - 
13 000 гривень, іншої субвенції на запобігання поширенню, діагностики та 
лікування коронавірусу С0УГО-19 для комунального некомерційного 
підприємства «Володимирецький центр первинної медико-санітарної 
допомоги» - 5 500 гривень, іншої субвенції на належне функціонування 
Трудового архіву - 10 000 гривень.

4. Відповідно до рішення Антонівської сільської ради від 30.08.2021 
№ 204 «Про внесення змін до бюджету Антонівської сільської територіальної 
громади на 2021 рік» збільшити доходи і видатки загального фонду бюджету 
Володимирецької селищної територіальної громади на 22 000 гривень, в тому 
числі за рахунок іншої субвенції з місцевого бюджету для комунального 
некомерційного підприємства

«Володимирецький ПМСД» на покриття вартості запчастин та ремонт 
автомобіля Ореї СошЬо, який використовується для обслуговування 
Антонівської територіальної громади.

5. Відповідно до розпорядження голови обласної державної адміністрації 
від 17 вересня 2021 року № 694 «Про міжбюджетні трансферти» збільшити 
доходи і видатки загального фонду бюджету Володимирецької селип^ної 
територіальної громади на 2021 рік 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 9 469 гривень, субвенції з місцевого бюджету на надання державної 
підтримки особам з особливими освітніми потребами за рахунок відповідної 
субвенції з державного бюджету на 275 820 гривень.

Є. Внести зміни до розподілу видатків бюджету Володимирецької селищної 
територіальної громади на 2021 рік за головними розпорядниками коштів 
бюджету селищної територіальної громади, згідно з додатком 1.

7. Фінансовому відділу селищної ради врахувати зміни при підготовці 
проекту рішення «Про внесення змін до бюджету Володимирецької селищної 
територіальної громади на_2Щ1 рік»./

шя залишаю за собою.8. Контроль за ви]

Селищний голова Василь КОВЕНЬКО


