
ВОЛОДИМИРЕЦЬКА СЕЛИЩНА РАДА 
РІВНЕНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 
РІШЕННЯ

2021 року №

Про схвалення проекту рішення Володимирецької 
селищної ради «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,

ВИКОНАВЧИИ 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 Людмилі ЯРМОЛЮК 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 голова Василь КОВЕПЬКО



СХВАЛЕНО
Рішення виконавчого комітету 
ПІ. Ю_____ 2021 року№ ПЯ

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 грудня

2020 року № 96 «Про бюджет Володимирецької селищної територіальної 
громади на 2021 рік», рішення В оло димирецької селищної ради від 05 лютого
2021 року № 174 «Про внесення змін до бюджету В о л о димирецької 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 В о л о димирецької селищної територіальної громади 
на 2021 рік», від 27 серпня 2021 року №359 «Про внесення змін до бюджету 
В о л одимирецької селищної територіальної громади на 2021 рік», а саме:

1. Збільшити доходи загального фонду бюджету Володимирецької 
селищної територіальної громади на 1 618 166 гривень, в тому числі за рахунок:
- субвенції з місцевого бюджету на проектні, будівельно-ремонтні роботи, 
придбання житла та приміщень для розвитку сімейних та інших форм 
виховання, наближених до сімейних, підтримку малих групових будинків та 
забезпечення житлом дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, 
осіб з їх числа за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету на 
1 282 377 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 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;
- іншої субвенції з бюджету Антонівської сільської територіальної громади 
для КНП «Володимирецький ПМСД» на покриття вартості запчастин та ремонт 
автомобіля Ореї СотЬо, який використовується для обслуговування 
Антонівської територіальної громади на виконання Цільової програми 
фінансової підтримки комунального некомерційного підприємства 
"Володимирецький центр первинної медико-санітарної допомоги" на 2021-
2022 роки на 22 000 гривень;
- іншої субвенції з бюджету Каноницької сільської територіальної громади на 
лікування хворих на цукровий діабет інсуліном та нецукровий діабет 
(десмопресином), які проживають на території Каноницької сільської 
територіальної громади на 13 000 гривень;
- іншої субвенції з бюджету Каноницької сільської територіальної громади на 
запобігання поширенню, діагностики та лікування коронавірусу СОУШ-19 
для КНП «Володимирецький центр первинної медико-санітарної допомоги" на 
виконання програми із запобігання поширенню, діагностики та лікування 
коронавірусу С0УГО“19 на 2021 рік на 5 500 гривень;
- іншої субвенції з бюджету Каноницької сільської територіальної громади на 
належне функціонування Трудового архіву на 10 000 гривень.

2. Збільшити видатки загального фонду бюджету Володимирецької 
селищної територіальної громади на 314 440 гривень, в тому числі за рахунок: 

Збільшення:
- 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;
іншої субвенції з бюджету Антонівської сільської територіальної громади для 
КНП «Володимирецький ПМСД» на покриття вартості запчастин та ремонт 
автомобіля Ореї СотЬо, який використовується для обслуговування 
Антонівської територіальної громади на виконання Цільової програми 
фінансової підтримки комунального некомерційного підприємства 
"Володимирецький центр первинної медико-санітарної допомоги" на 2021-
2022 роки 22 000 гривень;
іншої субвенції з бюджету Каноницької сільської територіальної громади на 
лікування хворих на цукровий діабет інсуліном та нецукровий діабет 
(десмопресином), які проживають на території Каноницької сільської 
територіальної громади на 13 000 гривень;
іншої субвенції з бюджету Каноницької сільської територіальної



громади на запобігання поширенню, діагностики та лікування коронавірусу 
СОУГО-19 для КНП «Володимирецький центр первинної медико-санітарної 
допомоги" на виконання програми із запобігання поширенню, діагностики та 
лікування коронавірусу С0УГО-19 на 2021 рік на 5 500 гривень;

- іншої субвенції з бюджету Каноницької сільської територіальної громади на 
належне функціонування Трудового архіву на 10 000 гривень;

Зменшення:
коштів переданих із загального фонду до бюджету розвитку -  

21 349 гривень.
Передати із загального фонду до бюджету розвитку 1 303 726 гривень, в 

тому числі: за рахунок субвенції з місцевого бюджету на проектні, будівельно- 
ремонтні роботи, придбання житла та приміщень для розвитку сімейних та 
інших форм виховання, наближених до сімейних, підтримку малих групових 
будинків та забезпечення житлом дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського 
піклування, осіб з їх числа за рахунок відповідної субвенції з державного 
бюджету на 1 282 377 гривень; за рахунок субвенції з місцевого бюджету за 
рахунок залишку коштів субвенції на надання державної підтримки особам з 
особливими освітніми потребами, пдо утворився на початок бюджетного 
періоду на 21 349 гривень.

3. Затвердити доходи загального фонду бюджету Володимирецької 
селипдної територіальної громади в сумі 233 494 330,54 гривень, видатки 
загального фонду бюджету Володимирецької селищної територіальної громади 
в сумі 228 563 796,11 гривень, з профіцитом в сумі 4 930 534,43 гривень, 
напрямком використання якого визначити кошти передані із загального фонду 
до бюджету розвитку (спеціального фонду).

4. Збільшити видатки спеціального фонду бюджету Володимирецької 
селищної територіальної громади на 1 303 726 гривень, за рахунок:

коштів переданих із загального фонду до бюджету розвитку 
(спеціального фонду) на 1 303 726 гривень, в тому числі за рахунок: субвенції з 
місцевого бюджету на проектні, будівельно-ремонтні роботи, придбання житла 
та приміщень для розвитку сімейних та інших форм виховання, наближених до 
сімейних, підтримку малих групових будинків та забезпечення житлом дітей- 
сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа за рахунок 
відповідної субвенції з державного бюджету на 1 282 377 гривень; за рахунок 
субвенції з місцевого бюджету за рахунок залишку коштів субвенції на 
надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами, що 
утворився на початок бюджетного періоду на 21 349 гривень.

5. Збільшити видатки бюджету розвитку Володимирецької селищної 
територіальної громади на 1 303 726 гривень, в тому числі:
-по КТПКВКМБ 6083 «Проектні, будівельно-ремонтні роботи, придбання 
житла та приміщень для розвитку сімейних та інших форм виховання, 
наближених до сімейних, та забезпечення житлом дітей-сиріт, дітей, 
позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа» - 1 282 377 гривень;
- по КТПКВКМБ 1210 «Надання освіти за рахунок залишку коштів за субвенцією з 
державного бюджету місцевим бюджетам на надання державної підтримки особам з



особливими освітніми потребами» - 21 349 гривень;
Установити дефіцит спеціального фонду селищного бюджету в сумі 

12 787 221,54 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 11 971 514,45 гривень, в тому числі: за рахунок залишку коштів освітньої 
субвенції - З 295 469,45 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 -  5 864 460 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, субвенції з місцевого бюджету на проектні, будівельно- 
ремонтні роботи, придбання житла та приміщень для розвитку сімейних та 
інших форм виховання, наближених до сімейних, підтримку малих групових 
будинків та забезпечення житлом дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського 
піклування, осіб з їх числа за рахунок відповідної субвенції з державного 
бюджету на 1 282 377 гривень, перевиконання дохідної частини загального 
фонду бюджету -  258 906 гривень.

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

7. 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).

8. 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 
Володрімирецької селищної територіальної громади на 2021 рік», у додатку 6 рішення 
Володимирецької селищної ради від 05 лютого 2021 року № 174 «Про 
внесення змін до бюджету Володимирецької селищної територіальної громади 
на 2021 рік», у додатку 6 рішення Володимирецької селищної ради від 31 
березня 2021 року № 211 «Про внесення змін до бюджету Володимирецької 
селищної територіальної громади на 2021 рік», у додатку 5 рішення 
Володимирецької селищної ради від 21 травня 2021 року № 255 «Про внесення 
змін до бюджету Володимирецької селищної територіальної громади на 
2021 рік», у додатку 6 рішення Володимирецької селищної ради від 09 липня
2021 року № 308 «Про внесення змін до бюджету Володимирецької селищної 
територіальної громади на 2021 рік», у 6 рішення Володимирецької селищної 
ради від 27 серпня 2021 року № 359 «Про внесення змін до бюджету 
Володимирецької селищної територіальної громади на 2021 рік».



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

10. 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).

11. 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

Секретар селищної рад

Василь КОВЕНЬКО

Юрій БЛИЩИК



Додаток № 1
до рішення Володимирецької селищ ної ради

Зміни доходів бюджету Володимирецької селищної територіальної громади на 2021 рік 

17552000000
(код бюджету)

Код
Найменування згідно 

3 класифікацією  доходів бю джету
У сього Загальний фонд

С пеціальний фонд

усього
в тому числі 

бюджет 
розвитку

40000000 Офіційні трансферти 1 618 166,00 1 618 166,00
41000000 Від органів державного управління 1 618 166,00 1 618 166,00
41050000 Субвенції 3 місцевих бюджетів іншим місцевим 

бюджетам
1 618 166,00 1 618 166,00

41050900 Субвенція 3 місцевого бюджету на проектні, будівельно- 
ремонтні роботи, придбання житла та приміщень для 
розвитку сімейних та інших форм виховання, 
наближених до сімейних, підтримку малих групових 
будинків та забезпечення житлом дітей-сиріт, дітей.

1 282 377 1 282 377

41051700 Субвенція 3 місцевого бюджету за рахунок залишку 
коштів субвенції на надання державної підтримки особам 
3 особливими освітніми потребами, що утворився на 
початок бюджетного періоду

9 469 9 469

в т. ч. иа придбання спегізасобів корекції (видатки розвитку) 9 469 9 469

41051200

Субвенція 3 місцевого бюджету на надання державної 
підтримки особам з особливими освітніми потребами за 
рахунок відповідної субвенції з державного бюджету

275 820 275 820

в т.ч.
на оплату праці з нарахуваннями (видатки споживання)

136 811 136 811

в т.ч. иа придбання спегізасобів корекції (видатки розвитку) 139 009 139 009
41053900 Інші субвенції 3 місцевого бюджету 50 500,00 50 500,00

в т.ч.

Інша субвенція 3 бюджету Антонівської сільської 
територіальної громади для КНП «Во.чодштрецький 
ПМСД» на покриття вартості запчастин та ремонт  
автомобіля Ореї СотЬо, який використовується для 
обслуговування Антонівської територіальної гро.мади 
на виконання Цііьової програми фінансової підтримки 
комунального некомерціііиого підприємства 
"Володимирецький центр первинної .медико-санітарної 
допомоги" на 2021-2022 роки

22 000 22 000

в т.ч.

Інша субвенція 3 бюд.жету Каноницької сільської 
територіальної гро.мади на лікування хворих на 
цукровий діабет інсуліном та нецукровтї діабет 
(десмопресином), які проживають на території 
Каноницької січьської територіальної гро.мади

13 000 13 000

в т. ч.

Інша субвенція 3 бюджету Каноницької сільської 
територіальної громади на запобігання поширенню, 
діагностики та яік]>вання коронавірус}'СОУЮ-19 для 
КНП «Володимирецький центр первинної медико- 
санітарної допомоги "

5 500 5 500

в т.ч.
Інша с}’бвенція 3 бюджету Каноницької сільської 
територіальної громади на начежне функціонування 
Трудового архіву

10 000 10 000

Всього доходів 1 618 166,00 1 618 166,00

Секретар ради Юрій БЛИЩИК



41053900

Інша субвенція з бюджету Антонівської сільської 
територіальної громади для КНП «Володимирецький 
ПМСД» на покриття вартості запчастин та ремонт 
автомобіля Ореї СотЬо, який використовується для 
обслуговування Антонівської територіальної громади на 
виконання Цільової програми фінансової підтримки 
комунального некомерційного підприємства 
"Володимирецький центр первинної медико-санітарної 
допомоги" на 2021 -2022 роки

22 000

17537000000 Бюджет Антонівської територіальної громади 22 000,00

II. Трансферти до спеціального фонду бюджету

УСЬОГО за розділами І,II

загальний фонд 1 618 166,00
спеціальний фонд О

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

X X У сього за розділам и ІДІ, у том у числі: 1 618 166,00
загальний  ф онд 1 618 166,00

X X спец іальн и й  ф онд

Секретар селищної ради Юрій БЛИЩИК



Додаток 2

до рішення Володимирецької селищ ної ради

Зміни фінансування бюджету Володимирецької селищної громади на 2021 рік

17552000000
; код бюджету)

Код
Назва

Всього Загальниі^ фонд
Спеціальний фонд

Разом
в т.ч.

бюджет
розвитку

1 2 3 4 5 6

200 000 Внутрішнє фінансування 0,00 -1 303 726,00 1 303 726,00 1 303 726,00
208 100 На початок періоду 0,00

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

фонду)
0,00 -1 303 726,00 1 303 726,00 1 303 726,00

Всього за типом кредитора -1 303 726,00 1 303 726,00 1 303 726,00
600 000 Фінансування за активними операціями 0,00 -1 303 726,00 1 303 726,00 1 303 726,00
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 

фонду)
0,00 -1 303 726,00 1 303 726,00 1 303 726,00

Всього за типом боргового зобов"язання 0,00 -1 303 726,00 1 303 726,00 1 303 726,00

Секретар селищної ради Юрій БЛИЩИК



І /зо^цццицц 
(код бю дж ету)

Д одаток №> з
до  ріш ення В олодимирецької селищ ної ради

Зміни розподілу видатків бюджету Володимирецької селищної територіальної громади на 2021 рік

Загальний фонд Спеціальний фонд

Код Код
Типової

Код
Функціон

3 них
3 них

Програмної
класифікац 
її видатків 

та
кредиту ван 

ня
місцевого
бюджету

класифікац 
ії видатків 

та
кредиту ван 

ня
місцевого
бюджету

класифік
ації

видатків

кредитує
ання

бюджету

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

згідно 3 Типовою програмною класифікацією видатків та 
кредитування місцевого бюджету

усього видатки
споживання

оплата праці
комунальні 
послуги та 
енергоносії

видатки
ро:івитку

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

І 2 3 4 5 6 7 Н 9 10 II 12 ІЗ 14 15 16(гр5 +гр. 10)

(ІІОООІІО В ол оди м и р си ь к а  сімпіщ на рада 10001! 10 ІЮО .Ч 1‘К. ш а щ ш м . - І І .Ш : Ш 1 0 0 1 282 577

0 1 1 0000 В ол од и м и р ец ь к а  сел и щ н а  рада (0 000 Ю 000  ̂ | ‘і(. 1 282 377 1 ш  ш 0 0 Ш Ш Ш Ш М І  282 377

; ШЙЙ Д ер ж а в н е  у п р авл ін н я ІОвОО 10000 N 1*)С. '■ 0 0 0 0 ■0 10 000

0 1 1 0180 0180 0133 Інш а д іяльн ість  у сф ер і д ер ж ав н о го  уп равл ін н я 10 000 10 000 8 196 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 000

в т. ч.
П рогрим и  п ідт р и м ки  Т рудового  а р х іву  В о л о д ш т р е ц ь к о ї  
се.'іииіііої т ер и т о р іа л ь н о ї гр о м а д и  н а  2021 р ік.

10 000 10 000 8 !9б

6000 Ж итлово-комунальне господарство 0 0 0 1 Ш 3 7 7 і Ш т II 0 1 282 377 л ш ш

0116083 6083 0610

Проектмь булівельно-ремонтні роботи, придбання житла та 
приміщень для розвитку сімейних та інших форм виховання, 
наб^шжениx до сімейних, та з-абезпечення житлом дітей-сиріт, 
дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа 1 282 377 1 282 377 1 282 377 1 282 377

0600000
Управління соціально- культурної сфери Вшшлимнреиької 
селищ ної ради 19 151 : . , ■ Ш  МІ;: М Ш . 2 1 3 4 9 (1 21 349 ■ м ш ш 40 500

0610000
Управління соціально- культурної сфери Володимирецької 
.селниию їраяи ■ ,■ 19 151 . . . Ш М Т 0 . .:2:1349 21 349 11 0 21 3.(‘) , Ш М 9

■: 1000 О світа ■ -21 з д а -21 Ш : 2 1 3 4 9 21 349 0 21 349 2 1 3 4 9

0611210 1210 0990

Н адання освіти  за рах у н о к  зал и ш ку  кош тів  за  субвенц ісю  з 
д ер ж ав н о го  б ю д ж ету  м ісц евим  б ю д ж етам  на н адання  
д ер ж ав н о ї п ідтри м ки  о со б ам  з о с о б л и ви м и  освітн ім и  
п отребам и -21 349,00 -21 349,00 21 349 21 349 21 349 21 349 0

2000 Охорона здоров'я 40 500.(10 40 500,00 0 00 0 0(1 0,00 0,00 ОіОО 0,00 0,00 0.00 ОіОО 0.00 (0 500.(10

0612144 2144 0763
1.1,еніралгюван} заходи з лікування хворих на цукровий та 
нецукровии діабет ІЗ 000 13 000 1.І 000

в т.ч.

Інш и суднеиція і  оіоііж ету К анот^цької с ільської т ерпт оріаіьної 
громиОп на .икуваиня хворих на цукровиіі діабет іисулт ом та 
іісгіукровгііі іішдет (десмопрестюм), які пролсивают ь на 
терит орії К аионицької сільської т ерит оріальної громади 13 000 13 000 : . ..

0612152 2152 0763 Інші проі'рами І заходи у сфері охорони здоров'я 27 500 27 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

в т.ч.

Іііині субвенція 3 /-Саііоииііької сільської т ерит оріальної громаОи 
для КНП "Но:іодіімирецькии центр ПМ СЛ" на виконання 
програми із ш побігания поииіреито, діагностики т а лікування 
короиакірусу С ()У ІІ)-І9  на 2021 рік 5 500 5 500 5 500

в т.ч.

Інніа субвенція 1 Ант он івсько їсільсько ї т ерит оріальної громаОн 
для КНП ”Ноло<)имирецькиіл центр П М ('Л " )іа покритіия 
вартості іапчаснш н т а ремонт  автомобіля Оре! СотІ)о, який 
викорнстовусться і)ля обслуговування А нт онівської 
т ерит оріальної гролиісіи на еиконання Ц ільової програли/ 
(ртансовоі піОтрилнаї комунального некомерцш ного піОпрнсмства 
'Чіолодимирецькин центр иервит іої ліедико-саніт арної <кшомоги" 
на 2021-2022 роки 22 000 22 000 22 000
ІГс ЬОІ о ИИЛА'ГКІВ 29 151 29 151 8 190 ............ .... 0 0 1 303 726 1 3 0 3  726 0 .■;о 1^03 726 1 303 72Йі: 1 332 877І

С 'екретар с е л и їд н о ї ради Юрій БЛИЩ ИК



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

41050900

Субвенція 3 місцевого бюджету на проектні, будівельно- 
ремонтні роботи, придбання житла та приміщень для 
розвитку сімейних та інших форм виховання, наближених до 
сімейних, підтримку малих групових будинків та 
забезпечення житлом дітей-сиріт, дітей, позбавлених 
батьківського піклування, осіб з їх числа за рахунок 
відповідної субвенції 3  державного бюджету

1 282 377

41051700 Субвенція 3 місцевого бюджету за рахунок залишку коштів 
субвенції на надання державної підтримки особам з 

особливими освітніми потребами, що утворився на початок 
бюджетного періоду

9 469

41055000

Субвенція 3 місцевого бюджету на надання державної 
підтримки особам з особливими освітніми потребами за 

рахунок відповідної субвенції з державного бюджету
275 820

17100000000 О бласний бю дж ет Р івн ен ськ ої області 1 567 666

41053900

Інша субвенція з бюджету Каноницької сільської 
територіальної громади на лікування хворих на цукровий 
діабет інсуліном та нецукровий діабет (десмопресином), які 
проживають на території Каноницької сільської

13 000

41053900

Інша субвенція з бюджету Каноницької сільської 
територіальної громади на запобігання поширенню, 
діагностики та лікування коронавірусу С0УГО-19 для КНП 
«Володимирецький центр первинної медико-санітарної 
допомоги" на виконання програми із запобігання 
поширенню, діагностики та лікування коронавірусу СОУГО- 
19 на 2021 рік

5 500

41053900

Інша субвенція з бюджету Каноницької сільської 
територіальної громади на належне функціонування 
Трудового архіву 10 000

17541000000 Б ю дж ет К аноницької сіл ьськ ої тер и т ор іал ь н о ї гром ади 28 500



Д одаток 5 
і’ння Володн>«крі'цькоїселншої ради

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

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

17552000000
(код бюджету)

Код 
програмної 
класифікаці 
ї  видатків 

та
кредитував 
ня місцевих 

бюджетів

Код
типової

програмно
ї

класифіка 
ції та 

кредитува 
ння 

місцевих 
бюджетів

Код 
Програ 

мної 
класифі 

кації 
видаткі 

в та 
кредиту 

вання 
місцеви

X
бюджеті

і>

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

будівний 
тва (рік 

початку і 
завершен 

ня)

Загальна 
вартість 

будівництв 
а, гривень

Рівень 
виконання 

робіт на 
початок 

бюджетного 
періоду, %

Обсяг видатків 
бюджету розвитку, 
які спрямовуються 

на будівництво 
об'єкта у 

бюджетному 
періоді, гривень

Рівень 
готовн 

ості 
об'єкта 

на 
кінець 

бюджет 
ного 

періоду 
, %

(іПітііііі ііо.шіичкреііьіч.і сі'.ііініна І 2(>2 .'Т'.іНі

ОіІОіШи
Кч.іо іи'їзірі'иьі.м іч .ітш і.і р.і і:і

(>0(1(1 /К'ііі.іоіііі-міммм.и.пі іоіПіі

0116083 6083 0610

Проектні, будівельно-ремонтні роботи, 
придбання житла та приміщень для 
розвитку сімейних та інших форм 
виховання, наближених до сімейних, та 
з-абезпечення житлом дітей-сиріт, 
дітей, позбавлених батьківського 
піклування, осіб з їх числа

Придбання жипта та пршіігцень для 
розвитку с 'ш ейт х та інупіх форм виховання, 
наближених до сімвиних, та з-абе'Ліечения 
жнпгчом дітей-сиріт, бітей, позбавлених 
батьківського пік'іування, осіб і  їх  числа

1 282 377,00

9600000
Управління соціально- культурної 
сфери Володимцрецької селишвої 2Ї 349^00

«610000
Управ;ііиня соціально- культурної 
сфсрн Володимирецької селищної 21

1000 Освіта м і т М

0611210 1210 0990

Надання освіти за рахунок залишку 
коштів за субвенцією з державного 
бюджету місцевим бюджетам на 
надання державної підтримки особам з 
особливими освітніми потребами

Придбання предметів довгостроковго 
користування 21 349,00

Всього

Секретар селищної ради Юрш БЛИЩИК



17552000000
(код бюджету)

Додаток № 6
до рішення Володимирецької селищної ради

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

Код 
Програмної 

класифікації 
видатків та 

кредитування 
місцевого 
бюджету

Код Типової 
програмної 

класифікації

кредитування
місцевого
бюджету

Код
Функціональн

ої
класифікації 
видатків та 

кредитування 
бюджету

Н аііменувапня головного 
розпорядника коштів місцевого 

бю дж ету/ відповідального  
виконавця, найменування 

бю дж етної програми згідно і 
Т иповою програмною  

класифікацією видатків та 
кредитування місцевого бюджету

Найменування м ісцевої / регіональної програми

Д ата і номер 
документа, яким  

затверджено місцеву 
регіональну 

програму

Усього
Загальний

фонд

С пеціальний фонд

усього
у том у числі 

бюджет  
розвитку

і 2 3 4 5 6 7 8 9 10
пкнюо Во/іоднмирецька солиіцна рада МІ Ш) ю оон 0
ОТЇООО ііолодимнреиька селищ на рада ІО ПІК) 1 0 .мш II (І

ОЇОО Державне упранлііпія 10 опп III (МІН 0

0П0180 0180 0133
ітиа діяльність у сфері державного 
управлі)іня

Програма підтримки Тру()ового архіву Волобіаіирецької 
селищної територіальної громади на 2021 рік.

Рішення селищ ної 
ради № 77 віл 

24Л2.2020
10 000 10(100

0600000

> Іір.іь іініїм М)Ц|:І іьио к \ и>і\рікіі 
І фі ри Но.іо Ііігпірі иькчл’ іч -.т ііігт і
ради ■ ' .

2" ?00 511(1 0

0610000

> пр.п. і ін т і  (.-(ІПІ.1 іьни- і.> іі .і\р ііп ї  
сфери Володнмирецької селннїної 
ради , ■■

27 500 27 500

2000 Охорона здоров’я 27 500 :7?ІІ0

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

Програма із запобігання поширенню, діагностики та 
лікування на території Вояодимнрецької се:/нпрн)ї 
територіальної громади коронавірусу ( 'С)УІП-}9 на 
202! рік

Рішення селищ ної 
ради № 136 від 

05.02.2021
5 500 5 500

0612152 2152 0763
ІНШІ проірами і заходи у сфері 
охорони здоров'я

Цільова програма фінансової підтримки комунального 
некмсриіиного підприємства "Валодимирецьюп'ї чентр 
первинноїмсдико-санітарної допомоги" на 2021 -2022 
роки

Рішення селищ ної 
ради № 1 3 7  від 

05.02.2021
22 000 2 2  000

ВСЬОЇ о  1Ш ДАТКШ .<7 500.(1(1 ......... Ь Ш

С е к р е та р  с е л и щ н о ї рад ії Ю ізій БЛИ1.ЦРІК


