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Про внесення змін до бюджету 
В ол одим ирецької с ел и щної
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, рішення Рівненської обласної ради від 
12 листопада 2021 року № 341 “Про внесення змін до обласного бюджету 
Рівненської області на 2021 рік”,

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ СЕЛИЩНОЇ РАДИ 
ВИРІШИВ:

1. Збільшити доходи загального фонду бюджету Володимирецької 
селищної територіальної громади на 2021 рік за рахунок субвенції з місцевого 
бюджету на здійснення переданих видатків у сфері освіти за рахунок коштів 
освітньої субвенції на 60 233 гривні.

2. Збільшити видатки загального фонду бюджету Володимирецької 
селищної територіальної громади на 2021 рік за рахунок субвенції з місцевого 
бюджету на здійснення переданих видатків у сфері освіти за рахунок коштів 
освітньої субвенції на 60 233 гривні, які спрямувати Управлінню 
соціально-культурної сфери на оплату праці з нарахуваннями педагогічних 
працівників інклюзивно-ресурсного центру .

3. Збільшити доходи загального фонду бюджету та видатки 
спеціального фонду бюджету Володимирецької селищної територіальної 
громади на 137 890 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).



4. Зменшити доходи і видатки бюджету Володимирецької селищної 
територіальної громади за рахунок субвенції з місцевого бюджету на надання 
державної підтримки особам з особливими освітніми потребами за рахунок 
відповідної субвенції з державного бюджету на оплату праці з нарахуваннями 
(видатки споживання) - 2 556 гривень, на придбання спецзасобів корекції 
(видатки розвитку) - 2 775 гривень.

5. Збільшити доходи і видатки загального фонду бюджету 
Володимирецької селищної територіальної громади за рахунок іншої субвенції з 
бюджету Каноницької сільської територіальної громади на забезпечення 
медичних працівників об’єктів охорони здоров’я Каноницької сільської 
територіальної громади засобами індивідуального захисту на 10 000 гривень.

6. Збільшити доходи і видатки загального фонду бюджету 
Володимирецької селищної територіальної громади за рахунок іншої субвенції з 
бюджету Каноницької сільської територіальної громади на підтримку діяльності 
комунального некомерційного підприємства “Володимирецький центр 
первинної медико-санітарної допомоги” на закупівлю твердого палива для 
об’єктів охорони здоров’я розташованих на території Каноницької 
територіальної громади на 15 000 гривень.

7. Збільшити доходи загального фонду бюджету Володимирецької 
селищної територіальної громади за рахунок іншої субвенції з бюджету 
Каноницької сільської територіальної громади на належне функціонування 
Трудового архіву - 18 000 гривень.

8. Збільшити доходи загального фонду бюджету Володимирецької 
селищної територіальної громади за рахунок іншої субвенції з бюджету 
Рафалівської селищної територіальної громади на оплату комунальних послуг 
та енергоносіїв комунального некомерційного підприємства “Володимирецька 
багатопрофільна лікарня” на 517 653 гривні.

9. Збільшити доходи загального фонду бюджету Володимирецької 
селищної територіальної громади за рахунок іншої субвенції з бюджету 
Рафалівської селищної територіальної громади на оплату комунальних послуг 
та енергоносіїв комунального некомерційного підприємства “Володимирецький 
центр первинної медико-санітарної допомоги” на 120 000 гривень.

10. Збільшити доходи загального фонду бюджету Володимирецької селищної 
територіальної громади за рахунок іншої субвенції з бюджету Антонівської 
сільської територіальної громади на оплату комунальних послуг та 
енергоносіїв комунального некомерційного підприємства “Володимирецька 
багатопрофільна лікарня” на 100 000 гривень.

11. Враховуючи звернення управління соціально-культурної сфери від 
30.11.2021 №1086/01-21 здійснити перерозподіл бюджетних асигнувань та
кошторисних призначень у розрізі економічної класифікації видатків бюджету у 
межах загального обсягу бюджетних призначень за бюджетними програмами та 
перерозподіл невикористаних асигнувань за бюджетними програмами в межах 
головного розпорядника:
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342 500 250 401 17 600 73 200 -543 300 -79 160 -18700 -42 541 0

з метою забезпечення завершення в поточному році виконання робіт по 
незавершених об'єктах, проведення розрахунків за ПКД та експертизу робочих 
проектів, просимо здійснити перерозподіл залишку коштів освітньої субвенції 
(КПКВКМБ 0611061), а саме:
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п
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гри.

Передбачити кошти на наступні напрямки видатків:

1 Реконструкція (модернізація) Зеленівської 
гімназії Володимирецької селищної ради по 
вул. Шкільна,2 в с.Зелене Рівненської 
області (влаштування внутрішніх санвузлів) 
(завершення виконання робіт по об”єкту)

3142 8 221

2 Реконструкція (модернізація) Половлівської 
гімназії Володимирецької селищної ради по 
вул. Лесі Українки, 296 в с. Половлі 
Рівненської області (влаштування
внутрішніх санвузлів) (завершення
виконання робіт по об”єкту)

3142 33 107

3 Капітальний ремонт покрівлі
Довговільського закладу загальної середньої 
освіти І-ПІ ступенів Володимирецької 
селищної ради по вул. Шевченка, 19В у с. 
Довговоля Рівненської області (завершення 
виконання робіт по об”єкту)

3132 75 993

4 Капітальний ремонт будівлі
Красносільського ЗЗСО І-Ш ст. по вул. 
Центральній, 24 в с. Красно сі лля Вараського 
району Рівненської області ( заміна вікон та 
зовнішніх дверей) (відшкодування витрат за 
експертизу робочого проекту)

3132 3 973



5 Капітальний ремонт покрівлі Зеленівської 
гімназії Володимирецької селищної ради за 
адресою: вул. Шкільна, 2 с. Зелене 
Вараського району Рівненської області 
{відшкодування витрат за експертизу 
робочого проекту)

3132 3 362

6 Капітальний ремонт покрівлі дошкільного 
підрозділу Зеленівської гімназії
Володимирецької селищної ради по вул. 
Шкільна, 13 в с. Зелене Володимирецької 
територіальної громади Вараського району 
Рівненської області (коригування ПКД 
(додаткові роботи)— 20 000 грн.,
розроблення та реєстрація сертифіката 
енергоефективності будівлі — 22 000 грн.)

3132 42 000

7 Капітальний ремонт покрівлі Любахівського 
ЗЗСО І-Ш ступенів Володимирецької 
селищної ради за адресою вул.Поліська, 20 в 
с. Любахи Вараського району Рівненської 
області (коригування ПКД (в т.ч. 
розроблення проекту в частині заміни 
м'ягкої покрівлі спортивного залу на 
шатрову двохскатну) — 24 000 грн., 
розроблення та реєстрація сертифіката 
енергоефективності будівлі — 25 000 грн.)

3132 49 000

8 Капітальний ремонт будівлі
Володимирецького ЗЗСО І-Ш ступенів №1 
по вул. Шкільна, 6, смт Володимирець 
Вараського району Рівненської області 
(заміна вікон та зовнішніх дверей) 
{виготовлення ПКД)

3132 45 000

9 Поточний ремонт автоматичної пожежної 
сигналізації (Жовкинівська гімназія,
Зеленівська гімназія, Любахивський ЗЗСО 
І-Ш ступенів)

2240 13 968

Всього 274 624



Зменшити планові асигнування за наступними напрямками 
видатків:

1 Капітальний ремонт покрівлі блоку 
початкових класів Володимирецького 
закладу загальної середньої освіти І-ІП 
ступенів Володимирецької селищної ради за 
адресою: вул. Поштова, 17 смт.
Володимирець Вараського району
Рівненської області

3132 -40 000

2 Капітальний ремонт котельні Любахівської 
гімназії Володимирецької селищної ради за 
адресою: вул. Поліська, 20 с. Любахи 
Вараського району Рівненської області

3132 -15 000

3 Капітальний ремонт котельні Берестівської 
гімназії Володимирецької селищної ради за 
адресою: вул. Шкільна, 2 с. Берестівка 
Вараського району Рівненської області

3132 -15 000

4 Придбання обладнання і предметів 
довгострокового користування

3110 -159 111

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

3132 -45 513

Всього -274 624

здійснити перерозподіл невикористаних асигнувань за бюджетними 
програмами в межах головного розпорядника:



1 Капітальний ремонт (утеплення фасадів) 
Володимирецького ЗДО "Казка" на вул. 
Пилипа Орлика, 1 в смт. Володимирець 
Рівненської області (відшкодування витрат 
за експертизу робочого проекту)

3132 61

2 Капітальний ремонт (утеплення фасадів) 
Бишляцької гімназії Володимирецької 
селищної ради за адресою: вул. 
Центральна,54 с. Бишляк Вараського району 
Рівненської області

3132 -61

Разом 0

12. Враховуючи звернення Володимирецької селищної ради від 29.11.2021 
№02-23/2497 здійснити перерозподіл видатків в межах головного розпорядника 
коштів.

13. Фінансовому відділу селищної ради врахувати уточнення при підготовці 
проекту рішення «Про внесення змін до бюджету Володимирецької селищної 
територіальної громади на 2021 рік».

14. Контроль за виконанням рішення залишаю за собою.

Селищний голові п о Василь КОВЕНЬКО


