
ВОЛОДИМИРЕЦЬКА СЕЛИЩНА РАДА 
РІВНЕНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 
РІШЕННЯ

ОБ> 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 2020 року № 96 “Про 
бюджет Володимирецької селищної територіальної громади на 2021 рік”, норм 
Бюджетного кодексу України, пункту 6і 2 Постанови Кабінету Міністрів 
України № 106 “Про затвердження Порядку та умов надання субвенції з 
державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо 
соціально-економічного розвитку окремих територій”, розпорядження 
Кабінету Міністрів України від 28 жовтня 2021 року № 1337-р “Деякі питання 
розподілу у 2021 році субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на 
здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій”,

1. Збільшити доходи загального фонду бюджету Володимирецької 
селищної територіальної громади на 2021 рік за рахунок субвенції з 
державного бюджету місцевим бюджетам на фінансування заходів щодо 
соціально-економічного розвитку окремих територій» на 4 135 747 гривень.

2. Збільшити видатки спеціального фонду бюджету Володимирецької 
селищної територіальної громади на 2021 рік за рахунок коштів переданих із 
загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду) за рахунок 
субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на фінансування заходів 
щодо соціально-економічного розвитку окремих територій на 
4 135 747 гривень.

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ СЕЛИЩНОЇ РАДИ
ВИРІШИВ:



3. Затвердити перелік об’єктів, які фінансуються за рахунок субвенції з 
державного бюджету місцевим бюджетам на фінансування заходів щодо 
соціально-економічного розвитку окремих територій відповідно до 
розпорядження Кабінету Міністрів від 28 жовтня 2021 року № 1337-р „Деякі 
питання розподілу у 2021 році субвенції з державного бюджету місцевим 
бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку 
окремих територій”:

4. Враховуючи звернення управління соціально-культурної сфери від 04 
листопада 2021 року № 990/01-21 здійснити перерозподіл видатків загального 
фонду бюджету та бюджету розвитку (спеціального фонду), затверджених за 
рахунок залишку коштів освітньої субвенції, а саме:

№ 
з/п

Найменування об’єкта КЕКВ Обсяг 
фінансування 
у 2021 році 

грн
1. Капітальний ремонт котельні Берестівської 

гімназії Володимирецької селищної ради за 
адресою: вул. Шкільна, 2 с. Берестівка 
Вараського району Рівненської області

3132 298 000

2. Капітальний ремонт котельні Любахівського 
закладу загальної середньої освіти І-ІП ступенів 
Володимирецької селищної ради за адресою: 
вул. Поліська, 20 с. Любахи Вараського району 
Рівненської області

3132 298 000

3. Капітальний ремонт покрівлі блоку початкових 
класів Володимирецького закладу загальної 
середньої освіти І-ПІ ступенів №1 
Володимирецької селищної ради за адресою: 
вул. Поштова, 17 смт Володимирець Вараського 
району Рівненської області

3132 1 192 314

4. Капітальний ремонт покрівлі
Великотелковицького закладу загальної
середньої освіти І-ПІ ступенів Володимирецької 
селищної ради по вул Шевченка, 65 в с. Великі 
Телковичі Вараського району Рівненської області

3132 1 847 433

5. Придбання модульного санвузла для
Воронківської гімназії Володимирецької
селищної ради

3110 500 000

Всього 4 135 747



№ 
з/п

Найменування об’єкта КЕКВ Обсяг 
фінансування 
у 2021 році 

грн

1. Капітальний ремонт покрівлі
Великотелковицької ЗОШ І-ПІ ступенів по 
вул. Шевченка,65 в с. Великі Телковичі 
Володимирецької селищної ради Рівненської 
області

3132 -800 000

2. Розроблення проектно-кошторисної
документації та проведення державної
будівельної експертизи по об'єкту “Капітальний 
ремонт покрівлі Великотелковицької ЗОШ І-Ш 
ступенів по вул. Шевченка,65 в с. Великі 
Телковичі Володимирецької селищної ради 
Рівненської області”

3132 -10 484

3. Придбання предметів довгострокового
користування 3110 -103 600

4. Капітальний ремонт будівлі Володимирецького 
ЗЗСО І-Ш ступенів № 2 по вул. Горького, 2 в 
смт Володимирець Вараського району 
Рівненської області (заміна вікон та зовнішніх 
дверей)

3132 +795 954

5. Капітальний ремонт будівлі Красносільського 
ЗЗСО І-Ш ст. по вул. Центральній, 24 в 
с. Красносілля Вараського району Рівненської 
області (заміна вікон та зовнішніх дверей) 
(розроблення проектно-кошторисної
документації)

3132 + 35 000

6. Капітальний ремонт будівлі Володимирецького 
ЗЗСО І-Ш ступенів № 2 по вул. Горького, 2 в смт 
Володимирець Вараського району Рівненської 
області (заміна вікон та зовнішніх дверей) 
(розроблення проектно-кошторисної
документації)

3132 + 20 000

7. Придбання насоса глибинного з
комплектуючими компонентами для
Довговільського ЗЗСО І-Ш ступенів

3110 +14 530

8. Капітальний ремонт покрівлі Половлівської 
гімназії Володимирецької селищної ради по вул. 
Лесі Українки, 29 б в с. Половлі Рівненської

3132 +48 600



області (розроблення ПКД, в т.ч. проведення 
експертизи)
ВСЬОГО 0

5. Зменшити резервний фонд бюджету Володимирецької селищної 
територіальної громади на 80 000 гривень, які спрямувати на оплату 
електроенергії для Володимирецького ЗЗСО І-ПІ ступенів № 2.

6. Збільшити доходи і видатки загального фонду бюджету Володимирецької 
селищної територіальної громади за рахунок іншої субвенції з бюджету 
Антонівської сільської територіальної громади на забезпечення медичних 
працівників об’єктів охорони здоров’я Антонівської територіальної громади 
засобами індивідуального захисту (маски медичні, рукавиці, бахіли, 
комбінезони багаторазові, халати одноразові, респіратори ЕЕК-2) на 
15 000 гривень.

7. Збільшити доходи загального фонду бюджету Володимирецької селищної 
територіальної громади за рахунок субвенції з місцевого бюджету на виконання 
заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій за рахунок 
відповідної субвенції з державного бюджету з бюджету Антонівської сільської 
територіальної громади на придбання аналізаторів для Антонівської АЗПСМ та 
Великоцепцевицької АЗПСМ на 300 000 гривень.

8. Збільшити видатки спеціального фонду бюджету Володимирецької 
селищної територіальної громади за рахунок коштів переданих за рахунок 
субвенції з місцевого бюджету на виконання заходів щодо 
соціально-економічного розвитку окремих територій за рахунок відповідної 
субвенції з державного бюджету з бюджету Антонівської сільської 
територіальної громади на придбання аналізатора крові у АЗПСМ с. Антонівка 
150 000 гривень та на придбання аналізатора крові у АЗПСМ с. Великі 
Цепцевичі на 150 000 гривень.

9. Збільшити доходи і видатки загального фонду бюджету Володимирецької 
селищної територіальної громади за рахунок іншої субвенції з бюджету 
Полицької сільської територіальної громади на підтримку діяльності 
комунального некомерційного підприємства “Володимирецький центр 
первинної медико-санітарної допомоги” на закупівлю дров та торфобрикету для 
об’єктів охорони здоров’я розташованих на території Полицької територіальної 
громади на 11 900 гривень.

10. Фінансовому відділу селищної ради (Ярмолюк Л.В.) врахувати 
уточнення при підготовці проекту рішення «Про внесення змін до бюджету 
Володимирецької селищної територіальної громади на 2021 рік».

11. Контроль за викон; [ям цього рішення залишаю за собою.

Селищний голову? Василь КОВЕНЬКО


