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ВОЛОДИМИРЕЦЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

РІВНЕНСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 
РІШЕННЯ

________ 2021 року № ^

Про внесення змін до бюджету 
В о л о д имир ецької с е л и щн ої
територіальної іромади на 202 і рік

Відповідно до підпункту 1 пункту “а” статті 28 та підпункту І пункту 
2 етапі 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 іромади на 2021 
рік”, норм Бюджетного кодексу України, рішення Рівненської обласної ради 
від 17 грудня 2021 року № 424 “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 89 042 гривні, в тому числі:

збільшити за рахунок ;
- субвенції з місцевого бюджету на проектні, будівельно-ремонтні роботи, 

придбання житла та приміщень для розвитку сімеігних та інших форм 
виховання, наближених до сімейних, підтримку малих групових будинків та 
забезпечення житлом дітеіі-сиріт, дітей, позбавлених батьківського 
піклування, осіб з їх числа за рахунок відповідної субвенції з державного 
бюджету на 299 222 гривні;

зменшити за рахунок: 
за рахунок субвенції з місцевого бюджету на забезпечення якісної, сучасної та 

доступної загальної середньої освіти "Нова українська школа" за рахунок 
відповідної субвенції з державного бюджету на 210 180 гривень;

2. Зменшити видатки загального фонду бюджету Володимирецької селищної 
територіальної громади на 217 180 гривень, в тому числі за рахунок:
- субвенції з місцевого бюджету на забезпечення якісної, сучасної та доступної 
загальної середньої освіти «Нова українська школа» за рахунок відповідної 
субвенції з державного бюджету на 210 180 гривень;
- коштів переданих із загального фонду до бюджету розвитку на 7 000 гривень.



Передати із загального фонду до бюджету розвитку 306 222 гривні, 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 299 
222 гривні; зменшення видатків загального фонду бюджету на 7 000 гривень.

3. Затвердити доходи загального фонду бюджету Володимирецької селищної 
територіальної громади в сумі 239 065 292,54 гривень, видатки загального фонду 
бюджету Володимирецької селищної територіальної громади в сумі 
229 240 330,11 гривень, з профіцитом в сумі 9 824 962,43 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 306 222 гривні, за рахунок:
коштів переданих із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального 

фонду) на 306 222 гривні.
5. Збільшити видатки бюджету розвитку Володимирецької селищної 

територіальної громади на 306 222 гривні, 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» - 299 222 гривні;
- по КТПКВКМБ 6030 «Організація благоустрою населених пунктів» - 
7 000 гривень.

6. Установити дефіцит спеціального фонду селищного бюджету в сумі 
17 993 514,54 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, залишку коштів природоохоронного фонду 311 865 гривень, 
кошти передані із загального фонду до бюджету розвитку в сумі 
16 887 291,45 гривень, в тому числі: за рахунок залишку коштів освітньої 
субвенції - З 210 038,45 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 - 
775 150 гривень, за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим 
бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку 
окремих територій -  10 300 207 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, дітещозбавлених батьківського піклування.



7.

8.

9.

осіб з їх числа за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету на 
1 719 489 гривень, перевиконання дохідної частини загального фонду бюджету -  
258 906 гривень, за рахунок субвенції з місцевого бюджету за рахунок залишку 
коштів субвенції на надання державної пі підтримки особам з особливими 
освітніми потребами, що утворився на початок бюджетного періоду на 
21 349 гривень.

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

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).

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 селишцої 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 додатку 6 до рішення Володимирецької селищної ради від 
27 серпня 2021 року № 359 «Про внесення змін до бюджету Володимирецької 
селищної територіальної громади на 2021 рік», у додатку 6 рішення 
Володимирецької селищної ради від 29 жовтня 2021 року № 447 «Про внесення 
змін до бюджету Володимирецької селищної територіальної громади на 2021 
рік», від 07 грудня 2021 року № 569 від «Про внесення змін до бюджету 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
фінансів та соціальної політики, охорони

^м олодШ ^пор;ру^ комісії Анатолій БОВА).
селищної ради з пита 
здоров’я, освіти, кул

Селищний голов Василь КОВЕНЬКО



Додаток № 1
до рішення Володимирецької селищної ради 

_________________________2021 року №

Зміни доходів бюджету Володимирецької селищної територіальної громади на 2021 рік 

17552000000
(код бюджету)

Код
Найменування згідно 

3 класифікацією доходів бюджету'
Усього Загальний фонд

Спеціальний фонд

усього
в тому числі 

бюджет 
розвитку

40000000 Офіційні трансферти 89 042,00 89 042,00
41050000 Субвенції 3 місцевих бюджетів іншим місцевим  

бюджетам
89 042,00 89 042,00

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, 
позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа за 
рахунок відповідної субвенції з державного бюджету

299 222,00 299 222,00

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

-210 180 -210 180

Всього доходів 89 042,00 89 042,00

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

1 2 3 4 і б

200 000 Внутрішнє фінансування 0,00 -306 222,00 306 222,00 306 222,00
208 100 На початок періоду 0,00

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

фонду)
0,00 -306 222,00 306 222,00 306 222,00

Всього за типом кредитора 0,00 -306 222,00 306 222,00 306 222,00
600 000 Фінансування за активними операціями 0,00 -306 222,00 306 222,00 306 222,00
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 -306 222,00 306 222,00 306 222,00

Всього за типом боргового зобов^’язання 0,00 •̂ 306 222,00 306 222,00 306 222,00

Секретар селищної ради Юрій БЛИЩИК



17552000000
(код бюджету)

(
Зміни розподілу видатків бюджету Володимирецької селищної територіальної громади на 2021 рік

Додаток № З
до рішення Володимирецької селищної ради

Загальний фонд Спеціальний фонд

Код Код 
Типової 

програмної 
класифікац 
ії видатків 

та
кредитуван

ня
місцевого
бюджету

Код
Функціон

3 них
3 них

Програмної
класифікац 
ії видатків 

та
кредитуван

ня
місцевого
бюджету

класифік
ації

видатків
та

кредитув
ания

бюджету

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

згідно і Типовою програмною класифікацією видатків та 
кредитування місцевого бюджету

усього видатки
оюживаиня

оплата праці
комунальні 
послуги та 
енергоносії

видатки
розвитку усього

у тому ЧИС-ШІ 
бюджет 

розвитку

видатки
споживанн

я
оп.гіата праці

комунальні 
послуги та 
енергоносії

видатки
розвитку

кошти 
передані із 
зага.пьного 

фонду до 
бюджету 
розвитку

РАЗОМ

/ 2 І 4 5 6 7 ,Н 9 10 11 12 ІЗ 14 15 16(гр5 +гр.10)

0100000 Володимирецька селищ на рада -7 000 -7 000 0 0 0 306 222 306 222 0 306 222 зоб 222

0110000 Володимирецька селищ на рада -7 000 -7 000 0 0 0 30(. 222 306 222 0 Ш ШШШІШ 306 222 ІІІІІІ 306 222 Ш ш Ш ш Ш Л

6000 Житлово-комунальне господарство >.? 000 -7 000 0 306 222 306 222 0 Ш ІМ ІШ Ш іі111:1 306 222 306 222 .....299:222.
0116030 6030 0620 Організація благоустрою населених пунктів -7 000 -7 000 0 0 0 7 000 7 000 0 0 0 7 000 7 000 0

в т.ч.
Цільова програма "Б.іагоустрш Володилтреііької селищ ної 
т ерит оріальної громади на 2021 рік" -7 000 -7 000 7 000 7 000 7 000 7 000 0

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 батькніського піклування, осіб з їх числа 299 222 299 222 299 222 299 222 299 222

шШШШШі Економічна діяльність 0 0 0 0 0 0 0

0117461 7461 0456
Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої 
інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

в т. ч.

Програма розвит ку авт омобільних Ооріг загального  
корист ування Оер.ясавного та місцевого значення на 2021-2022  
роки у  Волооимирецькиї селищ нії т ерит оріальній громад] 0 0

8000 Інша діяльність 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0118340 8340 0540 Природоохоронні заходи за рахунок цільових фондів 0 0

0606000
Управління соціально- культурної сфери Володимирецької 
селищної ради ^210 180 -210 180 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -210 180

0610000
Управління соціально- культурної сфери Володимирецької 
селищної ради -210 180 -210 180 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -210 180

0100 Державне управління 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0610160 0160 011 1
Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті 
Києві), селищах, селах, територіальних громадах 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00

1000 Освіта -210 180 -210 180 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -210 180
0611010 1010 0910 Надання дошкі.чьної освіти 0 0

1020
Надання загаіи>ної середньої осві ти за рахунок коштів місцевого 
бюджету 0І 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0611021 1021 0921 Надання середньої осві'і и закладами зага.чьиої середньої осві ти 0І 0

0611070 1070 0960
Надання позашкііпзної освіти закладами позашкільної освіти, 
заходи із позашкільної роботи з дітьми (1І 0

0611080 1080 0960 Надання спеціаіП:.ної освіти мистецькими школами сІ 0

1060

Надання заі'альної середньої освіти за рахунок залишку коштів за 
освітньою субвеиціск) (крім залипи<у кош тів, шо мають цільове 
призначення, виділених відповідно до рішень Кабінету Міністрів 
України у попередньому бюджетному періоді, а також коштів, 
необхідних для забезпечення безпечного навчального процесу у 
закладах загальної середньої освіти) () с» (]1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0611061 1061 0921 _ Надання заг альної середньої освіти закладами середньої освіти () ( 0 0
0611141 1141 0990 Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти {) 0
0611142 1 142 0990 Інші прог'рами та заходи у сфері освіти () І) с1 с 0 0 0 0 0 0 0 0



1 Загальний фонд Спеціальний фонд

Код Код Код
Функціон

( 3 них
3 них

Програмної ІИП0В01
програмної 
класифікац 
ії видатків 

та
кредитуван

ня
місцевого
бюджету

класифікац 
ії видатків 

та
кредитуван

місцевого
бюджету

класифік 
а ції 

видатків 
та

кредитує
аиня

бюджету

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

згідно л Типовою програмною класифікацією видатків та 
кредитування місцевого бюджету

усього
видатки

споживання
оплата праці

комунальні 
послуги та 
енергоносії

видатки
роівитку 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 8 9 10 11 12 13 14 15 16(гр5 +гр.10)

в т. ч.

Програма військово-патріотичного виховання та підготовки 
молоді Володимирецької селищної територіальної громади до 
служ'би в Зброіїних Сшах. України на 2021-2025 поки 0 0

0611182 1182 0990

Виконання заходів, спрямованих на забезпечення якісної, 
сучасної та доступної загальної середньої освіти "Нова 
українська школа" за рахунок субвенції з державного бюджету 
місцевим бюджетам -210 180 -210 180 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ^210 180

в т.ч.

на підвищ ення квш іф ікації педагогічних працівників, які 
забезпечують здобуття учням и 5-І 1(12) класів загальної 
середиьої освіти- видатки на оплат у послуг з підвищення 
квалирікації (видатки сполсиваяня) -210 180 -210 180 -210 180

ВСЬОГО ВИДАТШВ -217 180 >217 180 0 0 0 306 222 3(1 <) 222 0 0 0 306 222 306 222 89 042|

Секретар селищної ради В -
Юрій БЛИЩИК



Додаток 4
до рішення Володимирецької селищної ради

_2021 року №

МІЖБЮДЖЕТНІ ТРАНСФЕРТИ на 2021 рік

175520000000
(код бюджетно

1. Показники іуііжбюджетних 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

41051400

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

-210 180

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

299 222

17100000000 Обласний бюджет Рівненської області 89 042

II. Трансферти до спеціального фонду бюджету

X УСЬОГО за розділами І,II

X загальниіі фонд 89 042,00
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

Державний бюджет 0

II. Трансферти із спеціального фонду бюджету

X X Усього за розділами І,ІІ, у тому числі:
загальний фонд 89 042,00

ь .............. X спеціальний фонд 0

Секретар селищної ради Юрій БЛИЩИК



лЮдагок з
до рігаення Вололимирепької сіуіишої р-іди 

"Про пнесення >міи до бюджету Володимирсиької селищної територіальної 
громади на 1021 рік"

в і л ______________________ 2021 року Х ї____

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 
класифікації' 
ввдатків та 

кредитування 
місцевих 
бюджетів

Код типової 
програмної 

класифікації та 
кредитування

МІСЦСВИЇ
бюджі'тів

Код 
Програмної 
класпфікаці 
ї видатків

кредитуван 
ня місцевих 

бюджетів

Н айменування головного розпорядника/ 
відповідального виконавця, бю дж етної 
програми або напряму видатків згідно з 
Типовою програмною класифікацісю та 

кредитування місцевих бюджетів

Н аііменування об'єкта будівництва/вид будівельних  
робіт, у тому числі проектні роботи

Загальна 
тривалість  

Гіулівнніггвії 
(рік початку

заверш ення
)

Загальна
вартість

будівництва,
гривень

Рівень  
виконання робіт 

на початок  
бюджетного  
періоду, %

О бсяг видаї ків бюджету  
розвитку, які 

спрям овую ться на 
б.удівництво об'єкта у 
бю дж етному періоді, 

гривень

Рівень  
готовност  
і об'єкта 

на кінець  
бюджетно

періоду.

0100000 Володииирецька селищна рада 306 222,00

0110000
Володниирецька селищна рада 306 222,00

6000 Жятлово-комунальке господарство 306 222,00

0116030 6030 0620 Організація благоустрою населених пункті)
Цільова програма "Ь.'іагоустрііі Волооилшреііької 
селиіцної твриторіаіьиоїгрома&и на 2021 рік"

7 000,00

01)6083 6083 0610

Проектні, будівельно-рЄіМонтні роботи, 
придбання житла та приміїлень для 
розвитку сімейних та інших форм 
виховання, наближених до сімеі^них. та 
з-абезлечення житлом дітей-сиріт, 
дітей, позбавлених батьківського 
піклування, осіб з їх числа

Придбання лсит.па та приліпцеиь для 
розвитку сімейних та інших форм виховання, 
наближених ()о сімейних, та з-абезіїечения 
■Ж'ипьчом дітєіі-сиріт, дітей, позбавлених 
батьківського піклування, осіб з їх числа

299 222.00

0600000
Управління содіяльио- к> і̂ьту'рної 
сфери Володям ирецької селищної ради 0,00

0610000
Увра&ління содіальйо- к5̂ іьт>'рно? 
сфери В<ілоднмнрсцької селищної ради 0,00

0100 Держави^ управління 0,00

ОбЮібО 0160 0111

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

0610160 0160 0111

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

1000 Освіта 0,00

0611061 1061 0921 Надання загальної середньої освіти 
.закладами середньої освіти

7000 Еконо.мічнл діяльність 0,00

7300
Будівництво та регіональний розвиток 0,00

7360 Виконання інвестиційних пцоектів 0,00

0617363 7363 0490

Виконання інвестиційних проектів в 
рамках здійснення заходів щодо соціаіи^но- 
економічного розвитку окремих територій

1 306 222,00

Секретар ради Юрій БЛИЩИК



17552000000
(код бюджету)

Додаток № 6
до рішення Володимирецької селищної ради 
________________________ 2021 року№_____

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

ір н .

Код 
Програмної 
класифікації 
видатків та 

кредитування 
місцевого 
бюджету

Код Типової 
програмної 

класифікації 
та

кредитування
місцевого
бюджету

Код
Функціональн

ої
класифікації 
видатків та 

кредитування 
бюджету

Найменування головного 
розпорядника коштів місцевого 

бюджету/ відповідального 
виконавця, найменування 

бюджетної програми згідно з 
Типовою програмною 

класифікацією видатків та 
кредитування місцевого бюджету

Найменування місцевої / регіональної програми

Дата і номер 
документа, яким 

затверджено місиеву 
регіональну 

програму

Усього
Загальний

фонд

Спеціальний фонд

усього
у тому числі 

бюджет 
розвитку

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
010000 Ролодіширецька селищна рада -7 000 7 000 7 000
ОПООО ШШШШШМ -7 000 7 «00

0100 Державне управлілїня шш

0110180 0180 0133
Ііппа діяльність у сфері державного 
упранління

Програма підтримки Трудового архіву Володшшреііько) 
селищної територіальної громади на 2021 рік.

Рішення селищної 
ради № 77 від 

24.12.2020
0

6000 Житлово-комунальпе госиодярство 0 ' '̂ 'ООО 7 000

0! 16030 6030 0620
Організація благоус'фою населених 
пунктів

Цільова програма "Благоустрій Володимирецької 
селищної територіальної громади на 2021 рік"

Рішення селищної 
ради № 84 від 

24.12.2020
0 -7 000 7 000 7 000

0600000

Управлішш соціально- культурної 
сфери Володимирецької селищної 0 0 0 0

0610000

Управління соціально- культурної 
сфери Володимирецької селищної 0 0 0 0

1000 0 ІІіііІііІІІІІІ

0611142 1 142 0990 Інші нро! рами га заходи у с(})ері освп

Програма вііїськово-патрютичного виховання та 
підготовки молоді Володимирецькоїсвлии{ної 
територіальної громади до служ'би в Збройних Силах 
України на 2021-2025 роки

Рішення селищної 
ради № 76 від 

24.12.2020
0

2000 Охорона здоров'я 0 0 0 0

0612152 2152 0763
Інші проі'рами ! заходи у с(1)ері 
охорони здоров'я

Програма із іапобігания поширешію, діагностики та 
лікування на території Володимирецької селищної 
територіальної громади коронавірусу СОУИУ-І9 на 
2021 рік

Рішення селищної 
ради № 136 від 

05.02.2021
0

-..... 1 в с ь о г о  ВИДАТКІВ 0,00 -7 000,00 7 000,00 7 000,00

Секретар селищної ради Ю рій БЛИЩ ИК


