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ВОЛОДИМИРЕЦЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

РІВНЕНСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 
РІШЕННЯ

2021 року №о?Ц4

Про схвалення проекту бюджету 
селищної територіальної громади на 2022 рік

Керуючись статтею 28 Закону України „Про місцеве самоврядування в 
Україні", Бюджетним кодексом України, Законом України „Про Державний 
бюджет України на 2022 рік”, іншими чинними нормативно-правовими актами 
з цих питань, за погодженням з постійними комісіями селищної ради,

в и р і ш и в :

1. Схвалити проект бюджету селищної територіальної громади на

2022 рік, що додається.
2. Контроль за виконанням рішення залишаю за собою.

Василь КОВЕНЬКО



СХВАЛЕНО

Рішення виконавчого комітету
2021 року № ДН-6

ВОЛОДИМИРЕЦЬКА СЕЛИЩНА РАДА 
РІВНЕНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

(восьме скликання)

Р І Ш Е Н Н Я  

___  2021 року №

Про бюджет Володимирецької селищної 
територіальної громади на 2022 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 
селиш;ної ради, селищна рада,

ВИРІШИЛА:

1. Визначити на 2022 рік:
доходи бюджету Володимирецької селищної територіальної громади в 

сумі 248 477 222 гривні, в тому числі доходи загального фонду в сумі 
246 268 422 гривні, доходи спеціального фонду в сумі 2 208 800 гривень згідно 
з додатком 1 цього рішення;

видатки бюджету Володимирецької селищної територіальної громади в 
сумі 248 477 222 гривні, в тому числі видатки загального фонду в сумі 
246 268 422 гривні, видатки спеціального фонду в сумі 2 208 800 гривень згідно 
з додатком 2 цього рішення;

оборотний касовий залишок бюджетних коштів бюджету 
Володимирецької селищної територіальної громади в сумі 246 269 гривень, що 
становить 0,1 відсотка загального фонду бюджету селищної територіальної 
громади, визначених цим пунктом;



резервний фонд бюджету Володимирецької селищної територіальної 
громади у розмірі 1 664 064 гривень, що становить 0,68 відсотка загального 
фонду бюджету селищної територіальної громади, визначеного цим пунктом.

Надати право виконкому Володимирецької селищної ради, за 
погодженням з постійною комісією селищної ради з питань бюджету, фінансів 
та соціальної політики, охорони здоров’я, освіти, культури, молоді і спорту в 
міжсесійний період виділяти з резервного фонду бюджету селищної 
територіальної громади місцевим бюджетам інші субвенції на здійснення 
заходів згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 29.03.2002 № 415 
«Про затвердження Порядку використання коштів резервного фонду бюджету» 
зі змінами з наступним затвердженням на сесії районної ради,

2. Затвердити бюджетні призначення головним розпорядникам 
коштів бюджету Володимирецької селищної територіальної громади на 2022 
рік в розрізі відповідальних виконавців за бюджетними програмами згідно з 
додатками 2, З до цього рішення.

3. Затвердити на 2022 рік міжбюджетні трансферти згідно з додатком 
З до цього рішення.

4. Затвердити на 2022 рік розподіл витрат бюджету селищної 
територіальної громади на реалізацію місцевих/регіональних програм згідно з 
додатком 4 до цього рішення.

5. Установити, що в загальному фонді бюджету селищної 
територіальної громади на 2022 рік:

1) до доходів належать надходження, визначені статтею 64 Бюджетного 
кодексу України щодо бюджету селищної територіальної громади та 
трансферти, визначені статтями 97 та 101 Бюджетного кодексу України (крім 
субвенцій, визначених статтею 69 ̂ та частиною першою статті 71 Бюджетного 
кодексу України);

2) джерелами формування у частині фінансування є надходження, 
визначені статтею 15 Бюджетного кодексу України щодо бюджету селищної 
територіальної громади.

6. Установити, що джерелами формування спеціального фонду бюджету 
селищної територіальної громади на 2022 рік:

1) у частині доходів є надходження, визначені статтею 69̂  Бюджетного 
кодексу України;

2) у частині фінансування є надходження, визначені статтею 15 
Бюджетного кодексу України;

3) у частині кредитування є надходження, визначені пунктами 10, 11 
частини 1 статті 69 ̂ Бюджетного кодексу України.

7. Визначити на 2022 рік відповідно до статті 55 Бюджетного кодексу 
України захищеними видатками загального фонду на:

оплату праці працівників бюджетних установ;



нарахування на заробітну плату;
придбання медикаментів та перев'язувальних матеріалів;
забезпечення продуктами харчування;
оплату комунальних послуг та енергоносіїв;
обслуговування державного (місцевого) боргу;
соціальне забезпечення;
поточні трансферти населенню;
поточні трансферти місцевим бюджетам;
забезпечення осіб з інвалідністю технічними та іншими засобами 

реабілітації, виробами медичного призначення для індивідуального 
користування;

оплату послуг з охорони державних (комунальних) закладів культури; 
оплату енергосервісу.
8. Відповідно до пункту 2 частини 8 статті 16 Бюджетного кодексу 

України дозволити начальнику фінансового відділу Володимирецької селищної 
ради в межах поточного бюджетного періоду здійснювати на конкурсних 
засадах розміщення тимчасово вільних коштів бюджету селищної 
територіальної громади на депозитах, з подальшим поверненням таких коштів 
до кінця поточного бюджетного періоду, а також придбання державних цінних 
паперів,

9. Відповідно до статей 43 та 73 Бюджетного кодексу України надати 
право фінансовому відділу Володимирецької селищної ради отримувати у 
порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України, позики на покриття 
тимчасових касових розривів бюджету Володимирецької селищної 
територіальної громади, пов’язаних із забезпеченням захищених видатків 
загального фонду, в межах поточного бюджетного періоду за рахунок коштів 
єдиного казначейського рахунку на договірних умовах без нарахування 
відсотків за користування цими коштами з обов'язковим їх поверненням до 
кінця поточного бюджетного періоду.

10. Головним розпорядникам коштів бюджету селищної територіальної 
громади забезпечити:

1) затвердження паспортів бюджетних програм протягом 45 днів з дня 
набрання чинності цим рішенням;

2) здійснення управління бюджетними коштами у межах, встановлених 
їм бюджетних повноважень та оцінки ефективності бюджетних програм, 
забезпечуючи ефективне, результативне і цільове використання бюджетних 
коштів, організацію та координацію роботи розпорядників бюджетних коштів 
нижчого рівня та одержувачів бюджетних коштів у бюджетному процесі;

3) здійснення контролю за своєчасним поверненням у повному обсязі до 
бюджету коштів, наданих за операціями з кредитування бюджету;

4) доступність інформації про бюджет Володимирецької селищної 
територіальної громади відповідно до законодавства, а саме:



здійснення публічного представлення та публікації інформації про 
бюджет за бюджетними програмами та показниками, бюджетні призначення 
щодо яких визначені цим рішенням, відповідно до вимог та за формою, 
встановленою Міністерством фінансів України до 15 березня 2023 року;

оприлюднення паспортів бюджетних програм у триденний строк з дня 
затвердження таких документів;

5) взяття бюджетних зобов’язань, довгострокових зобов’язань за 
енергосервісом та здійснення витрат бюджету;

6) проведення в повному обсязі розрахунків за електричну та теплову 
енергію, водопостачання, водовідведення, природний газ та послуги зв’язку, які 
споживаються бюджетними установами, та укладання договорів за кожним 
видом енергоносіїв у межах, встановлених відповідним головним 
розпорядником бюджетних коштів обгрунтованих лімітів споживання.

11. Розпорядникам коштів бюджету селищної територіальної громади 
забезпечити в першочерговому порядку потребу в коштах на оплату праці 
працівників бюджетних установ відповідно до встановлених законодавством 
України умов оплати праці та розміру мінімальної заробітної плати; 
забезпечити у повному обсязі проведення розрахунків за електричну та 
теплову енергію, водопостачання, водовідведення, природний газ, інші 
енергоносії, комунальні послуги та послуги зв’язку, які споживаються 
бюджетними установами, та укладання договорів за кожним видом відповідних 
послуг у межах бюджетних асигнувань, затверджених у кошторисі, не 
допускати будь-якої простроченої заборгованості з оплати вищезазначених 
товарів і послуг.

12. Керівникам бюджетних установ утримувати чисельність працівників 
та здійснювати фактичні видатки на заробітну плату, включаючи видатки на 
премії та інші види заохочень чи винагород, матеріальну допомогу, лише в 
межах фонду заробітної плати, затвердженого для бюджетних установ у 
кощторисах.

13. Установити, що перерозподіл видатків бюджету і надання кредитів з 
бюджету у межах загального обсягу у головного розпорядника коштів за 
бюджетними програмами, включаючи резервний фонд бюджету, додаткові 
дотації та субвенції, а також збільшення видатків розвитку за рахунок 
зменшення інших видатків, що призводить до зміни затверджених бюджетних 
призначень по загальному та спеціальному фондах, здійснюється виконавчим 
комітетом селищної ради за погодженням із постійною комісією селищної ради
з питань бюджету, фінансів та соціальної політики, охорони здоров’я, освіти, 
культури, молоді і спорту.

у  разі внесення змін до структури Володимирецької селищної ради, 
затвердженої рішенням сесії селищної ради від 27.08.2021 № 354 «Про 
затвердження структури виконавчих органів ради загальної чисельності апарату 
ради та її виконавчих органів (нова редакція).



Керуючись статтями, фінансовому відділу селищної ради, після 
державної реєстрації в установленому законодавством порядку, вносити 
відповідні зміни до назв головних розпорядників коштів бюджету селищної 
територіальної громади, обсягів видатків та до розпису бюджету селищної 
територіальної громади.

У разі внесення змін до нормативних актів, що призводять до зміни 
назви головного розпорядника коштів бюджету селищної територіальної 
громади, фінансовому відділу селищної ради після державної реєстрації в 
установленому законодавством порядку вносити відповідні зміни до назв 
головних розпорядників коштів бюджету селищної територіальної громади та 
розпису селищної територіальної громади.

Керуючись частиною сьомою статті 23 Бюджетного кодексу України, 
надати право фінансовому відділу Володимирецької селищної ради у процесі 
виконання місцевого бюджету за обґрунтованим поданням головного 
розпорядника коштів місцевого бюджету здійснювати перерозподіл видатків та 
кредитування за економічною класифікацією та класифікацією кредитування в 
межах загального обсягу його річних бюджетних призначень по загальному та 
спеціальному фондах, в тому числі за рахунок бюджетних призначень 
попередніх та наступних місяців.

Надати право фінансовому відділу Володимирецької селищної ради при 
внесенні змін та доповнень до бюджетної та відомчої класифікації приводити у 
відповідність до неї доходи, видатки і фінансування бюджету селищної 
територіальної громади.

14. Надати право виконавчому комітету Володимирецької селищної 
ради, за погодженням з постійною комісією селищної ради з питань бюджету, 
фінансів, соціальної політики, охорони здоров’я, освіти культури молоді і 
спорту, здійснювати розподіл та перерозподіл коштів, визначати головних 
розпорядників коштів та затверджувати Перелік об’єктів, що 
фінансуватимуться за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим 
бюджетам на фінансування заходів соціально-економічної компенсації ризику 
населення, яке проживає на території зони спостереження у 2022 році, 
відповідно до наказу Міністерства енергетики України.

15. Рішення набирає чинності з 01 січня 2022 року.
16. Додатки № 1-4 до цього рішення є його невід’ємною частиною.
17. Секретарю селищної ради забезпечити опублікування цього рішення 

в десятиденний строк з дня його прийняття відповідно до частини четвертої 
статті 28 Бюджетного кодексу України.

18. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію 
селищної ради з питань бюджету, фінансів та соціальної політики, охорони 
здоров’я, освіти культури молоді і спорту.

Селищний голова Василь КОВЕНЬКО



Д одаток № 1
до рішення Володимирецької селищ ної ради 

______________________  2021 р о к у № ____

Доходи 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

10000000 Податкові надходження 71 006 90С1 70 959 10(1 47 80С1
11000000 Податки на доходи, податки на прибуток, податки на 

збільшення ринкової вартості ' 49 665 40С) 49 665 40С)

11010000 Податок та збір на доходи фізичних осіб 49 665 4001 49 665 40С1

11010100
Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується 
податковими агентами, із доходів платника податку ) 
вигляді заробітної плати

1
46 990 40С1 46 990 40С)

Л 1010200

Податок на доходи фізичних осіб з грошовогс 
забезпечення, грошових винагород та інших виплат, 
одержаних військовослужбовцями та особами рядового і 
начальницького складу, що сплачується податковими 
агентами

І

2 100 000І 2 100 00СІ

11010400
Податок на доходи фізичних осіб, що сплачуються 
податковими агентами, із доходів платника податку 
інших ніж заробітна плата

175 000 175 000

11010500
Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується 
фізичними особами за результатами річного 
декларування

400 000 400 000

11020000 Податок на прибуток підприємств

і і 020200
Податок на прибуток підприємств та фінансових установ 
комунальної власності

13000000
Рентна плата та плата за використання інших 
природних ресурсів

4 657 800 4 657 800

13010000
Рентна плата за спеціальне використання лісових 
ресурсів

4 210 000 4 210 000

13010100
Рентна плата за спеціальне використання лісових 
ресурсів в частині деревини, заготовленої в порядку 
рубок головного користування

810 000 8 10000

13010200

Рентна плата за спеціальне використання лісових 
ресурсів (крім рентної плати за спеціальне виткористання 
лісових ресурсів в частині деревини, заготовленої в; 
порядку рубок головного користування)

3 400 000 3 400 000

13030000
Рентна плата за користування надрами 
загальнодержавного значення

389 400 389 400

13030100
Рентна плата за користування надрами для видобування 
інших корисних копалин загальнодержавного значення

7 600 7 600

13031000
Рентна плата за користування надрами для видобування 
бурштину

381 800 381 800

13040000
Рентна плата за користування надрами місцевого 
значення

58 400 58 400

13040100
Рентна плата за користування надрами для видобування 
корисних копалин місцевого значення

58 400 58 400

14000000 Внутрішні податки на товари та послуги 3 260 000 3 260 000

14020000
Акцизний податок з вироблених в Україні підакцизних 
товарів (продукції)

510 000 510 000

14021900 Пальне 510 000 510 000

14030000
Акцизний податок з ввезених на митну територію 
України підакцизних товарів (продукції)

1 650 000 1 650 000

14031900 Пальне 1 650 000 1 650 000

14040000
Акцизний податок з реалізації суб'єктами 
господарю вання роздрібної торгівлі підакцизних товарів

1 100 000 1 100 000

18010000 Податок на майно 5 521 000 5 521 000

18010200 (

Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної 
аілянки, сплачений фізичними особами, які є власниками 
зб 'єктів житлової нерухомості

177 000 177 000

1
І

18010300 с

Іодаток  на нерухоме майно, відмінне від земельної 
іілянки, сплачений фізичними особами, які є власниками 
)б'єктів нежитлової нерухомості

569 700 569 700



К од
Н айменування згідно  

3 класифікацією  доходів бю джету
У сього Загальний фонд

С пеціальний фонд

усього
в тому числі 

бюджет  
розвитку

18010400

Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної 
ділянки, сплачений юридичними особами, які є 
власниками об 'єктів нежитлової нерухомості

755 ООС 755 ООС

18010500 Земельний податок з юридичних осіб 1 411 70С1 141 І 70С)
18010600 Орендна плата з юридичних осіб 1 384 ЮС1 1 384 ЮС)
18010700 Земельний податок з фізичних осіб 730 80(11 730 80С)
18010900 Орендна плата з фізичних осіб 492 700І 492 70СІ
18011000 Транспортний податок з фізичних осіб
18050000 Єдиний податок 7 854 900І 7 854 900І
18050300 Єдиний податок з юридичних осіб 1 165 500І 1 165 50СІ
18050400 Єдиний податок з фізичних осіб 6 629 400І 6 629 40С»

18050500

Єдиний податок з сільськогосподарських 
товаровиробників, у яких частка сільськогосподарського 
товаровиробництва за попередній податковий (звітний) 
рік дорівню є або перевищує 75 відсотків'

60 ОООІ 60 ООСІ

19010000 Екологічний податок 47 8001 47 800

19010100

Екологічний податок, який справляється за викиди в 
атмосферне повітря забруднюючих речовин 
стаціонарними джерелами забруднення (за винятком 
викидів в атмосферне повітря двуокису вуглецю)

11 800І 11 800

19010200
Надходження від скидів забруднюючих речовин 
безпосередньо у водні об'єкти 10 000 10 000

19010300

Надходження від розміщення відходів у спеціально 
відведених для цього місцях чи на об'єктах, крім 
розміщення окремих видів відходів як вторинної 
сировини

26 000 26 000

20000000 Неподаткові надходження 4 416 500 2 255 500 2 161 000

22000000 Адміністративні збори та платежі, доходи від 
некомерційної господарської діяльності 2 244 500 2 244 500

22010000 Плата за надання адміністративних послуг 1 994 500 1 994 500

22010300
Адміністративний збір за проведення державної 
реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб- підприємців 
та громадських формувань

9 500 9 500

22012500 Плата за надання інших адміністративних послуг 1 850 000 1 850 000

22012600
Адміністративний збір за державну реєстрацію  речових 
прав на нерухоме майно та їх обтяжень

135 000 135 000

22080000
Надходження від орендної плати за користування 
цілісним майновим комплексом та іншим державним 
майном

100 000 100 000

22080400
Надходження від орендної плати за користування 
цілісним майновим комплексом та іншим майном, що 
перебуває в комунальній власності

100 000 100 000

22090000 Державне мито 150 000 150 000

22090100

Державне мито, що сплачується за місцем розгляду та 
оформлення документів, у тому числі за оформлення 
документів на спадщину і дарування

150 000 150 000

24000000 Інші неподаткові надходження 11 000 11 000
24060000 Інші надходження 11 000 11 000
24060300 Інші надходження 11 000 1] 000

25000000 Власні надходження бюджетних установ 2 161 000 2 161 000

25010000
Надходження від плати за послуги, що надаються 
бюджетними установами згідно із законодавством

2 161 000 2 161 000

25010100
Плата за послуги, що надаються бюджетними установами 
згідно 3 їх основною діяльністю

2 157 000 2 157 000

25010400 Надходження бюджетних установ від реагтізації в 
установленому порядку майна (крім нерухомого майна)

4 000 4 000

Разом доходів 75 423 400 73 214 600 2 208 800

40000000 Офіційні трансферти 173 053 822 173 053 822
41000000 Від органів державного управління Ї73 053 822 173 053 822
41020000 Дотації 3 державного бюджету місцевим бюджетам 34 343 500 34 343 500
41020100 Базова дотація 34 343 500 34 343 500
41040000 Дотації 3 місцевих бюджетів іншим місцевим 

бюджетам
41040200 Дотація 3 місцевого  бюджету на здійснення переданих з 

державного бюджету видатків з утримання закладів 
освіти та охорони здоров 'я за рахунок відповідної 
додаткової дотації з державного бюджету

1П 0300000 (Субвенції 3 державного бюджету місцевим бюджетам 137 238 900 137 238 900

1П 033900 (Зсвітня субвенція 3 державного бюджету місцевим 
бюджетам 137 238 900 137 238 900



Код Найменування згідно 
3 класифікацією доходів бюджету Усього Загальний фонд

Спеціальний фонд

усього
в тому числі 

бюджет 
розвитку

41034200 М едична субвенція з державного бюджету місцевим 
бюджетам

410500000 Субвенції 3 місцевих бюджетів іншим місцевим 
бюджетам

1 471 422 1 471 422

41051000

Субвенція 3 місцевого бюджету на здійснення переданих 
видатків у сфері освіти за рахунок коштів освітньої 
субвенції (на оплату праці з нарахуваннями 
педпрацівникам інклюзивно-ресурсних центрів)

І 471 422 І 471 422

41051200
Субвенція 3 місцевого бюджету на надання державної 
підтримки особам з особливими освітніми потребами за 
рахунок відповідної субвенції з державного бюджету 
оплата праці з нарахуваннями (видатки споживання)

41051500

Субвенція 3 місцевого бюджету на здійснення підтримки 
окремих закладів та заходів у системі охорони здоров'я за 
рахунок відповідної субвенції з державного бюджету

41053900 Інші субвенції 3 місцевого бюджету
в т.ч.

Всього доходів 248 477 222 246 268 422 2 208 800

Секретар селищної ради Юрій БЛИЩИК



(код  бю дж ету)
Додаток № 2
до рішення Володимирецької селищної ради 
____________ 2021 року № ______

Розподіл видатків бюджету Володимирецької селищної територіальної громади на 2022 рік

Загальний фонд Спеціальний фонд

Код Код Код
Функціон

альної

3 них
3 них

Програмної 
класифікац 
ії видатків 

та
кредитуван

ия
місцевого
бюджету

програмної
класифікац 
ії видатків 

та
кредитуван

ня
місцевого
бюджету

класифік
ації

видатків
та

кредитув
ання

бюджету

Наііменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету/ 
відповідального виконавця, наііменування бюджетної програми 

згідно 3 Типовою програмною класифікацією видатків та 
кредитування місцевого бюджету

усього видатки
споживання

оплата праці
комунальні 
послуги та 
енергоносії

видатки
розвитку усього

у тому числі 
бюджет 

розвитку

видатки
споживанн

я
оплата праці

комунальні 
послуги та 
енергоносії

видатки
розвитку

РАЗОМ

І 2 і 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ІЗ 14 /5 16(гр5+гр.10)

0100000 Володнмирецька селищна радд 24 862 596 24 862 596 17 121 898 ШІ X 186 780 47 800 0 ІШШШШШ 0 24 910 396
0110000 Володнмирсцька селчщиа рада 24 862 596 24 862 596 17 121 898 1 186 780 'ІШ Ім Ш Ш . 47 800 0 ЩШШІшІШ 0 24 910 396

0100 20 318 476 20 318 476 15 407 800 'ІіШ Ш Іт Ш і Ш 'Ш Ш ІіЯШ , 0 0 Ш І Ш Ш ш 0 20 318 476

0110150 0150 0111

Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне 
забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у 
ічісті ради (у разі Ті створення), міської, селищ ної, сільської рад 19 116 776 19 116 776 14 742 800 517 280 0 19116 776

0110160 0160 011 1
Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті 
Києві), селищ ах, селах, територіальних громадах 611 700 611 700 485 000 14 000 611 700

0110180 0180 0133 Інша діяльність у сфері держ авного управління 590 000 590 000 180 000 5 500 0 0 0 0 0 0 0

в т. ч.
П рограма підтримки Трудового архіву Володимирецької селиирюї 
т ериторіальної громади на 2022-2026 роки 233 000 233 000 180 000 5 500 0

в т.ч.
Програ.ма "Правовий захист інтересів Володимирецької селищної 
т ериторіальної громади на 2021-2025 роки” 82 000 82 000 82 000

в т. ч.
П р о гр а м а  р о зви т к у  м іс ц е во го  ссш оврядуваи ня  ВолоОилш рецько) 

се л и и іи о ї т ер и т оріал ьн о ї гр о м а д и  на 2 0 2 1 -2 0 2 5  роки 0 0

в т. ч.
П рограм а матеріально-технічного забезпечення сесійної та 
Оепутатської діячьності на 2021-2025 роки 175 000 175 000 175 000

в т. ч.

П рограм а військово-патріотичного виховання та підготовки 
-молоОі Володимирецької селищ ної територіальної гро.маОи до 
слу.ж'би в Збройних Силах України на 2021-2025 роки 100 000 100 000 100 000

3000 Соціа.7іьний захист та соціальне забезпечення 200 000 200 000 4 098 0 0 0 0 0 0 0 0 200 000
01 13210 3210 1050 О р ган ізац ія  та  п ровед ен н я  гр о м ад сь ки х  роб іт 5 000,00 5 000,00 4 098,00 5 000

0113242 3242 1090
інші заходи у сфері соціального захисту і соціального 
забезпечення 195 000 195 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 195 000

в т.ч.

П рограм а заохочення громадян, трудових і творчих колективів, 
ЯК! зробили значний внесок у  розвит ок Володіш ирецької селищної 
т ериторіальної гро.мади на 2021-2025 роки ЗО 000 ЗО 000 ЗО 000

в т. ч.

Програма соціального захисту та мат еріальної підтримки 
найбільш незахигцених верств населення та постра.ж'далих від 
на()звичайних ситуацій Володіш ирецької селии{ної територіальної 
громади на 2021-2025 роки 165 000 165 000 165 000

6000 Житлово-комупал ьме гос подарство 3 519 00(1І 3 519 000 1 610 000 650 000 0 0 0 0 0 0 0 3 519 000

0116030 6030 0620 О рганізація благоустрою  населених пунктів 3 469 ООС1 3 469 000 І 610 000 650 000 0 0 0 0 0 0 0 3 469 000

в т.ч.

комплексна програма благоустрою та розвитку житлово- 
комунального господарства Володимирецької селищної 
терит оріальної гро.мади на 2022-2025 роки 3 469 ООС) 3 469 ООС1 1610 000І 650 000 3 469 000

01 16090 6090 0640 Інша діяльність у сфері ж итлово-комунального господарства 50 ООС) 50 0001 0І 0 0 0 0 0 0 0 0 50 000

в т.ч.

Комплексна програма благоустрою та розвитку житлово- 
ко.\іуна.:іьного господарства Володимирецької селищної 
територіально) гро.мади на 2022-2025 роки 20 ООС) 20 ООС1 20 000

в т.ч.

Програ.ма сприяння еф ек т и вн о м у р о зви т к у  об'сОнань 
сп іввл а сн и к ів  б а гат окварт и рн и х  б уди нк ів  у  Володи.мирецькій  
сели іц н ііі т ерит оріальн ій  грома<)і на  2021 -2025 роки ЗО ООС) ЗО ООС) ЗО 000



Код 
Програмної 
клясифікац 
ії видатків 

та
кредитуван

ня
місцевого
бюджету

Код 
Типової 

програмної 
класифікац 
ії видатків 

та
кредитуван

ня
місцевого
бюджету

Код
Функціон

альної
класифік

ації
видатків

та
кредитув

ання
бюджету

Загальний фонд Спеціальний фонд

РАЗОМ
Найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету/ 

відповідального виконавця, найменування бюджетної програми 
згідно 3 Типовою програмною ісласифікацією видатків та 

кредитування місцевого бюджету
усього

3 них 1

видатки
розвитку

усього
у тому числі 

бюджет 
розвитку

3 них

видатки
розвитку

видатки
споживання

оплата праці
комунальні 
послуги та 
енергоносії

видатки
споживанн

я

оплата праці
комунальні 
послуги та 
енергоносії

/ 2 3 4 5 6 7 9 10 11 12 ІЗ 14 15 16(гр5 +гр.10)

7000 Економічна діяльність 825 І 20 825 120 100 000 0 вІІІІІііІІІ 0 0 ШШшШІІШ 0 0 0 Ш  120

0 117 1 3 0 7130 0421 Зд ій сн ен н я  зах о д ів  із зем л еу стр о ю 110 000 110 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 110 000

в т.ч.
Ц ільова п р о гр а м а  здійснення земпеуст рою  на т ери т орії 
В олодгш п рец ько ї сели щ н ої р а д и  на 2021-2025  р о к у 110 000 110 000 110 т

011746! 7461
0456 Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої 

інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету 715 120 715 120 100 000 0 0 0 0 0 0 0 0 715 120

в т.ч.

Комплексна програма благоустрою та розвитку лситлово- 
коліунаяьного господарст ва Воладгширецької селищної 
територіальної громади )іа 2022-2025 роки

715 120 715 120 100 000 715 120

Охороиа иавколииіаього середовища 0 ІШШШШШММЙ шішшйшш 47 800 0 47 800 ШШШШШЙ 47 800
011X340 8340 0540 Природоохоронні заходи за рахунок цільових фондів 47 800 47 800 і і і і і І і і і і і І І І І І

0600000
Управління соціально- культурної сфери Володимирецької 
селищної ради 218 079 729 І І І І І І І І І І І І 645 Ш Ш ш іїШ : 2 161 000 0 2 135 000 349 180 26 000 0 220 240 729

0610000
Уйравлійня соціально- культурної сфера Володимирецької

218 079 729 218 079 729 165 759 645 Ш ІіШ іШ Ш . 2 161 000 0 2 135 000 349 180 26 000 0 220 240 729
0100 Державне управління 5 700 455 5 700 455 4 276 851 215 591 шШШтШШШ 0 0 0 0 0 0 5 700 455

0610160 0160 0111
Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті 
Києві), селищ ах, селах, територіальних громадах 5 700 455 5 700 455 4 276 851 215 591 5 700 455

1000 202 317 40! 202 317 401 156 572 285 6 379 463 0 2 126 000 0 2 126 000 349 180 0 0 204 443 401
0611010 1010 0910 Надання дош кільної осві ги 12 297 599 12 297 599 9 033 074 753 800 400 000 400 000 12 697 599

1020
Надання заі'альної середньої освіти за рахунок коштів місцевого 
бюджету 41 927 126 41 927 126 27 791 631 5 425 532 0 1 300 000 0 1 300 000 0 0 0 43 227 126

0611021 1021 0921 Надання середньої освіти закладами загальної середньої освіти 41 927 126 41 927 126 27 791 631 5 425 532 1 300 000 1 300 000 43 227 126
1030 Надання загальної середньої освіти за рахунок освітньої субвенції 137 238 900 137 238 900 112 490 902 0 0 0 0 0 0 0 0 137 238 900

0611031 1031
0921

Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої 
освіти 137 238 900 137 238 900 112 490 902 137 238 900

0611070 1070 0960
Надання позаш кільної освіти закладами позаш кільної освіти, 
заходи із позаш кільної роботи з дітьми 1 105 686 1 105 686 861 620 43 067 0 1 105 686

0611080 1080 0960 Надання спеціальної освіти мистецькими школами 2 992 661 2 992 661 2 302 846 118 938 426 000 426 000 349 180 3 418 661
0611140 1140 0990 Інші програми, заклади та заходи у сфері освіти 3 559 321 3 559 321 2 803 128 38 126 0 0 0 0 0 0 0 3 559 321
0611141 1141 0990 Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти 3 559 321 3 559 321 2 803 128 38 126 3 559 321
0611142 1142 0990 Інші програми та заходи у сфері освіти 1 566 290 1 566 290 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 566 290

в т.ч.

П рограма харчування дітей дошкільного та шкільного віку 
заюіадів освіти Володимирецької селищної т ернтоіальиої громади 
на 2022 рік 1 562 000 1 562 000 1 562 000

в т.ч.

П рограма віїїськово-патріотичного виховання та підготовки 
молоді Володимиреііької селищної територіальної громади до 
слулсби в Збройних Сіиіах України на 2021-2025 роки 4 290 4 290 4 290

0611150 1 150 Забезпечення діяльності інклюзивно-ресурсних центрів 1 629 818 1 629 818 1 289 084 0 0 0 0 0 0 0 0 1 629 818

0611151 1151 0990
Забезпечення діяльності інклюзивно-ресурсних центрів за рахунок 
кош тів місцевого бю джету 158 396 158 396 83 000 158 396

0611152 1152 0990
Забезпечення діяльності інклюзивно-ресурсних центрів за рахунок 
освітньої субвенції 1 471 422 1 471 422 1 206 084 1 471 422

0611200 1200 0990

Надання освіти за рахунок субвенції з державного бюджету 
місцевим бю джетам на надання державної підтримки особам з 
особливими освітніми потребами С1 0

2000 Охорона здоров’я 1 838 23:  ̂ 1 838 232: 0 0 0 0 0 0 0 0 0І 1 838 232

0612010 2010 0731 Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню 1 500 00(> 1 500 ООСІ 1 500 000

061211 1 2111 0726
Первинна медична допомога населенню, що надасться центрами 
первинної медичної (медико-санітарної) допомоги 300 00(1 300 ООСІ 300 000



Код 
Програмної 
класифікац 
ії видатків 

та
кредитуван

ня
місцевого
бюджету

Код 
Типової 

програмної 
класифікац 
ії видатків 

та
кредитуван

ия
місцевого
бюджету

Код 
Функціон 

альної 
класифік 

а ції 
видатків 

та
кредитув

ання
бюджету

.........- ..... .

(

Наііменування головного роіпорядника коштів місцевого бюджету/ 
відповідального виконавця, наііменування бюджетної програми 

згідно 3 Типовою програмною класифікацією видатків та 
кредитування місцевого бюджету

усього

3 них
1

(

видатки
розвитку

усього
у тому числі 

бюджет 
розвитку

видатки
споживанн

я

3 них

видатки
розвитку

РАЗОМ
видатки

споживання
оплата праці

комунальні 
послуги та 
енергоносії оплата праці

комунальні 
послуги та 
енергоносії

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 п 12 13 14 15 16(гр5 +гр.ІО)

0612152 2152 0763 І1ШІІ програми та заходи у с4)ері охорони здоров'я 38 232 38 232 0 0 0 0 0 0 0 0 0 38 232

в т.ч.

Цільова прогрсша "Про забезпечення осіб з інвалідністю, дітей з 
іивалідиістн)-стомовапи.х хворих технічнішії засобами на 2021- 
2023 роки " 38 232 38 232 38 232

Ш ш ш ш ш 3000 Соціальний захист і соціальне забезпечення 1 94<) 118 1 949 118 566 448 Ш Я т ш Ш Ш 0 0 Ш 0 Ш М І М 0 1949 118

0613032 3032 1070
Надання пільг окремим ка гсі'оріям громадян з оплати послуг 
зв'язку 20 000 20 000 20 000

в т.ч.

Комплексна цільова про<’ра.ма надання пільг та соціальних послуг 
окремим категоріям населення Володимирецької селшцної 
територіальної громади на 2021-2025 роки 20 000 20 000 20 000

0613112 3112 1040
Заходи держ авної політики з питань дітей та їх соціального 
захисту 19 116 19 116 19116

0613121 3121 1040 Утримання та забезпечення діяльності центрів соціальних служб 755 864 755 864 566 448 44 512 755 864

0613242 3242 1090
Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального 
забезпечення 1 154 138 1 154 138 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 154 138

в т. ч.

Програма м ат еріальної підтримки учасників операції об'єднаних 
СУЛ та осіб, які про.ж'іівають в зоні її проведення на 2021-2025  
роки 164 338 164 338 164 338

в т.ч.

Комплексна цільова програма надання пільг та соціальних послуг 
окреміш категоріям населення Володимирецької селищної 
територіальної громади на 2021-2025 роки 988 800 988 800 908 800

в т. ч. П рограма "Афганець" на 2021-2022роки І 000 1 000 ІІІІІіІІіііІІІ
4000 Культура і мистецтво 4 304 710 4 304 710 2 911 702 486 231 0 35 000 9 000 0 26 000 0 ІІІІІІІІІІЙІ

0614030 4030 0824 Забезпечення діяльності бібліотек 1 577 457 1 577 457 1 135 361 125 727 0 1 577 457
0614040 4040 0824 Забезпечення діяльності музеїв і виставок 243 946 243 946 142 800 26 550 35 000 9 000 26 000 ІііІІІІІИ
0614060 4060 0828

Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, 
центрів дозвілля та інших іслубних заісладів 2 408 967 2 408 967 1 633 541 333 954 0 2 408 967

0614082 4082 0829 Інші заходи в галузі культури та мистецтва 74 340 74 340 0 0 0 0 0 0 0 0 0 І І І І І І І І І І І І І І

в т.ч.

регіоншіьних, професійних свят та пам ’ятних дат, 
проведення культурно-масових та представницьких 
заходів V Володи.мирецькін селииліііі територіальиШ  
громаді на 2021-2025 роки

74 340 74 340 74 340

5000 Фізична культура і сиорт 1 % 9  813 1 969 813 1 432 359 16 647 0 0 0 0 0 0 0 1 969 813

061501 і 501 1 0810
Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з 
олімпійських видів споргу 97 704 97 704 97 704

0615012 5012 0811
Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з 
неолімпійських видів спорту 72 216 72 216 72 216

0615031 5031 0810
Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо- 
юнацьких спортивних шкіл 1 799 893 1 799 893 1 432 359 16 647 1 799 893

3700000 Фінвнсовціі відділ Володимиі)ецької селишної ВЯДЙ 3 326 09'  ̂ 1 662 033 1 241 953 71 095 0 0 0 0 0 0 0 3 326 097
3710000 фінансовиіі відділ Володимирецької селищної ради 3 326 09"' 1 662 032 1 241 953 71 095 0 ш ш ш ш ш ш ш 0 0 0 3 326 097

0100 Деюжавне уппавління 1662 032  ̂ 1 662 032 1 241 9^3 1 662 033

3710160 0160 0111
Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті 
Києві), селищ ах, селах, територіальних громадах 1 662 032і 1 662 033 1 241 953 71 095 1 662 033

3718700 8700 0133 1 664 06>1 0 І Ш  064
246 268 42:► 244 604 35Ї 184 123 496 8 400 ЗУ 0 2 208 МО ШШшШШ: 2 182 800 349 180 26 000 0 248 477 222

Секретар селищної ради Юрій БЛИЩИК



Додаток З
до рішення Володимирецької селищної ради 

____________________ 2021 року №_______

МІЖБЮДЖЕТН! ТРАНСФЕРТИ на 2022 рік

175520000000
(код  бю дж ету)

1. Показники Аліжбюджетних трансфертів з інших бюджетів

Код Класифікації 
доходу бюджету / 

Код бюджету

Найменування трансферту / Наііменування 
бюджету - надавача міжбюджетного 

трансферту
Усього

1 2 3
1. Трансферти до загального фонду бюджету

41020100 Базова дотація 34 343 500

41033900
Освітня субвенція 3 державного бюджету 
місцевим бюджетам 137 238 900

41051000

Субвенція 3 місцевого бюджету на здійснення 
переданих видатків у сфері освіти за рахунок 
коштів ОСВІТНЬОЇ субвенції (на оплату праці з 
нарахуваннями педагогічних працівників 
інклюзивно-ресурсних центрів)

1 471 422

41051200

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

II. Трансферти до спеціального фонду бюджету

X УСЬОГО за розділами 1,11

X загальний фонд 173 053 822
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

1. Трансферти із загального фонду бюджету

II. Трансферти із спеціального фонду бюджету

X X Усього за розділами 1,11, у тому числі:
загальний фонд

X X спеціальний фонд

Секретар селищної ради Юрій БЛИЩИК



(код бюджету)

І
до рішення Володимирецької селищної ради 
________________ 2021 року № _______

Розподіл витрат місцевого бюджету на реалізацію місцевих/регіональних програм у
році

2022

ф Н .

Спеціальний фонд

Код 
Програмної 

класифікації 
видатків та 

кредитування 
місцевого 
бюджету

Код 1'иііової 
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 місцеву 
регіональну 

програму

Усього
Загальний

фонд усього
у тому числі 

бюджет 
розвитку

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
010000 Володимирецька селищна рада 5 129 120 5 129 120 0 ш ш ш ш ш іш

5 129 120 5 129 120 0
0100 Державне управління 590 000 590 000 0 ш ш іш ш івіЛ

0110180 0180 0133
інша діяльність у сфері державного 
управління

Програма підтримки Трудового архіву володимирецької 
селищної територіальної громаду на 2022-2026 роки

Рішення селищної 
ради № 565 від 

07.12.2021
233 000 233 000

0110180 0180 0133
Інша діяльність у сфері державного 
управління

Програма "Правовий захист інтересів Володшіирецької 
селищної територіальної громади на 2021-2025 роки "

Рішення селищної 
ради № 77 від 

24.12.2020
82 000 82 000

0110180 0180 0133
Інша діяльність у сфері державного 
управління

Програма матерішьно-технічного забезпечення сесійної 
та депутатської діяльності на 2021-2025 роки

Рішення селищної 
ради № 288 від 

07.07.2021
175 000 175 000

0110180 0180 0133
Інша діяльність у сфері державного 
управління

Прогрсша військово-патріотичіюго виховання молоді 
Володилшреііької селищної територіальної громади та 
підготовка до служби в Зброілшх Силах України на 2021- 
2025 роки

Рішення селищної 
ради № 76 від 

24.12.2020
100 000 100 000

3000
Соціальний захист та соціальне 
забезпечення

195 000 195 000 0 0

0113242 3242 1090
Інші заходи у сфері соціального 
захисту і соціального забезпечення

Програма заохочення громадян, трудових і творчих 
колективів, які зробили значний внесок у розвиток 
Володимирецької селищної територіальної громади на 
2021-2025 роки

Рішення селищної 
ради № 70 від 

24.12.2020
ЗО 000 ЗО 000

0113242 3242 1090
Інші заходи у сфері соціального 
захисту і соціального забезпечення

Програма соціального захисту та матеріальної 
підтримки найбільш иезахищених верств населення та 
постраж'дачих від надзвичайШАХ ситуацій 
Во.чодимирецької селищної териоріальної громади на 2021- 
2025 роки

Рішення селищної 
ради № 75 від 

24.12.2020
165 000 165 000

6000 Житлово-комунал ьне господарство 3 519 000 3 519 000 0

0116030 6030 0620
Організація благоустрою населених 
пунктів

Комплексна програма благоустрою та розвитку 
житлово-комуншьного господарства Володимирецької 
селищної територіальної громади на 2022-2025 роки

Рішення селищної 
ради № 561 від 

07.12.2021
3 469 000 3 469 000

0116090 6090 0640
Інші діяльність у сфері житлово- 
комунального господарства

Комплексна програма благоустрою та розвитку 
лситлово-комуначьного господарства Володимтірецької 
селищної територіальної громади на 2022-2025 роки

Рішення селищної 
ради № 561 від 

07.12.2021
20 000 20 000

0116090 6090 0640
Інші діяльність у сфері житлово- 
комунального господарства

Програма сприяння ефективному розвитку об'єднань 
співвласників багатоквартирних будинків у 
Володимирецькій селищній територфальній громаді на 
2021 -2025 роки

Рішення селищної 
ради Ж> 79 від 

20.12.2020
ЗО 000 ЗО 000

7000 Економічна діяльність 825 120 825 120 0 0

0117130 7130 0421 Здійснення заходів із землеустрою

Цільова програма здійснення землеустрою на території 
Володимирецької селии(ноїради на 2021-2025 роки

Рішення селищної 
ради № 68 від 

24.12.2020
110 000 ПО 000



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 головну' 
розпорядника коштів місцч і 

бюджету/ відповідального 
виконавця, найменування 

бюджетної програми згідно з 
Типовою програмною 

класифікацією видатків та 
кредитування місцевого бюджету

Найменування місцевої / регіональної програми

дІ% лом ер 
документа, яким 

затверджено місцеву 
регіональну 

програму

Усього
Загальний

фонд усього
у тому числі 

бюджет 
розвитку

0117461 7461 0456

Утримання та розвиток 
автомобільних доріг та дорожньої 
інфраструктури за рахунок коштів 
місцевого бюджету

Комплексна програма благоустрою та розвитку 
.япітлово-комупального господарства Володимирецької 
селищної територіальної громади на 2022-2025 роки

Рішення селищної 
ради № 561 від 

07.12.2021
715 120 715 120

0600000

У правління соціально- культурної 
сфери Вододймирецької селищної 
ради

2 853 000 г 853 000 0 0

0610000

Управлінню соціально- культурної 
сфери Вододимирецької селищної 
ради

2 853 000 2 853 000 0 0

ІШШЯШ Освіта 1 566 290 1 566 290 0 0

0611142 1142 0990 Інші профами та заходи у сфері освіті

Програма харчування дітей дошкільного та шкільного 
віку закладів освіти Володимирецької селищної 
теритоїальної громади на 2022 рік

Рішення селищної 
ради .1Ч« 567 від 

07.12.2021
1 562 000 1 562 000

0611142 1142 0990 Інші програми та заходи у сфері освіті

Програма військово-патріотичного виховання та 
підготовки молоді Володимирецької селищної 
територіальної громади до служюи в Збройних Силах 
України на 2021-2025 роки

Рішення селищної 
ради № 76 від 

24.12.2020
4 290 4 290

2000 Охорона здоров’я 38 232 38 232 0 0

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

Цільова програма "Про забезпечення осіб з інвалідністю, 
дітей 3 інвалідністю-стомованих хворих технічними 
засобами на 2021-2023 рот "

Рішення селищної 
ради № 566 від 

07,12,2021
38 232 38 232

3000
Соціальний захист і соціальне 
забезпечення 1 174 138 1 174 138 0 0

0613032 3032 1070
Надання пільг окремим категоріям 
фомадян 3 оплати послуг зв'язку

Комплексна цільова програма надання пільг та соціальних 
послуг окремим категоріям населення Володимирецької 
селищної територіальної громади на 2021-2025 роки

Рішення селищної 
ради № 195 від 

31.03.2021
20 000 20 000

0613242 3242 1090
Інші заходи у сфері соціального 
захисту і соціального забезпечення

Програма матеріальної підтримки учасників операції 
об'єднаних сил та осіб, які проживають в зоні її 
проведення на 2021-2025 роки

Рішення селищної 
ради Хо 69 від 

24.12.2020
164 338 164 338

0613242 3242 1090
Інші заходи у сфері соціального 
захисту і соціального забезпечення

Комплексна цільова програма надання пільг та соціальних 
послуг окремим категоріям населення Володимирецької 
селищної територіальної громади на 2021-2025 роки

Рішення селищної 
ради № 195 від 

31.03.2021
988 800 988 800

0613242 3242 1090
Інші заходи у сфері соціального 
захисту і соціального забезпечення

Програма "Афганець" на 2021-2022 роки Рішення селищної 
ради №135 від 

05.02.2021
1 000 1 000

4000 Культу ра і мистецтво 74 340 74 340 0 0

0614082 4082 0829
Інші заходи в галузі культури та 
мистецтва

Програма відзначення державних, 
регіональних, професійних свят та пам ’ятних дат, 
проведення культурно-масових та представницьких 
заходів у  Володимирецькій селищній територіальній

Рішення селищної 
ради 556 від 

07.12.2021
74 340 74 340

ВСЬОГО ВИДАТКІВ 1 7 982 120 1 Ш  120 0 0

Секретар селищної ради Юрій БЛИЩИК



Володимирецька селищна 
рада

ОЦІНКА ДОХОДІВ БЮДЖЕТУ ВОЛОДИМИРЕЦЬКОЇ СЕЛИЩНОЇ 
ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ГРОМАДИ НА 2022 РІК

Розрахунок прогнозних показників доходної частини бюджету 
Володимирецької селищної територіальної громади на 2022 рік здійснено відповідно 
до вимог Бюджетного та Податкового кодексів України, Закону України «Про 
Державний бюджет України на 2022 рік» та з урахуванням фактично отриманих у 
минулі роки надходжень.

Фінансовим відділом розраховані індивідуальні прогнозні обсяги надходжень 
по кожному з видів доходів, що є джерелами формування місцевого бюджету у 2022 
році, виходячи з оцінки надходжень у попередні роки та на підставі розрахунків 
окремих відділів селищної ради.

Прогнозне надходження доходів до місцевого бюджету у 2022 році (без 
офіційних трансфертів) складе 75 423,4 тис. грн., у тому числі:

■ по загальному фонду -  73 214,6 тис. грн.
■ по спеціальному фонду -  2 208,8 тис. грн.

Крім цього, до бюджету Володимирецької селищної територіальної громади 
передбачено отримати офіційні трансферти у вигляді базової дотації з державного 
бюджету в сумі 34 343,5 тис. грн та освітньої субвенції з державного бюджету 
місцевим бюджетам в сумі 137 238,9 тис. гри., субвенція з місцевого бюджету 
(обласного бюджету) на здійснення переданих видатків у сфері освіти за рахунок 
коштів освітньої субвенції (на оплату праці з нарахуваннями педпрацівникам 
інклюзивно-ресурсних центрів) -  1 471,4 тис.грн.

Загальний обсяг доходів бюджету Володимирецької селищної територіальної 
громади у 2022 році обрахований в сумі 248 477,2 тис. грн.

ЗАГАЛЬНИЇІ ФОНД

Доходпа частина загального фонду місцевого бюджету сформована відповідно 
до статті 64 Бюджетного кодексу України, згідно з якою до доходів бюджетів 
міських територіальних громад належить:

1) 64% податку та збору на доходи фізичних осіб. На 2022 рік 
прогнозується надходження податку на доходи фізичних осіб в сумі 49 665,4 тис. 
грн., що на 15,4 % ( або на 6 614,7 тис. грн.) більше очікуваних надходжень податку 
у 2021 році.

При розрахунку прогнозного обсягу враховано:
- зростання з 1 січня 2022 року мінімальної заробітної плати з 6 000 гривень до 

6500 гривень (тобто на 8,3%),‘а з 1 жовтня 2022 року до 6 700 гривень (ще на 3,1%);
- зростання розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб з 

2270 гривень до 2481 гривень (тобто на 9,3%);
- зростання у 2022 році відрахувань ПДФО на 4% .

2) 37% рентної плати за спеціальне використання лісових ресурсів в 
частині деревини, заготовленої в порядку рубок головного користування у 2022 році



прогнозується надходження в сумі 810,0 тис. грн., що на рівні очікуваних у 2021 
році.

3) 100% рентної плати за спеціальне використання лісових ресурсів (крім 
рентної плати за спеціальне використання лісових ресурсів в частині деревини, 
заготовленої в порядку рубок головного користування), прогноз надходжень на 2022 рік в 
сумі З 400,0 тис. грн., що на 0,7% більше очікуваних у 2021 році.

4) 5% рентної плати за користування надрами для видобування корисних 
копалин загальнодержавного значення. У 2022 році плануються надходження 
рентної плати на рівні очікуваних надходжень 2021 року в сумі 7,6 тис. грн. 
Найбільшим платником цього податку до бюджету громади є Кузнецовське міське 
комунальне підприємство.

5) 30% рентної плати за користування надрами для видобування бурштину. У
2022 році прогнозується надходження в сумі 381,8 тис. грн. За II і III квартали 2021 
року надійшло 190,9 тис. грн. Платником податку є ТОВ «Центр «Сонячне 
ремесло»».

6) 100% рентної плати за користування надрами для видобування корисних 
копалин місцевого значення. У 2022 році прогнозується надходження в сумі 
58,4 тис. грн. За III квартал 2021 року надійшло 14,6 тис. грн. Платником податку є 
ТОВ «Половлі пісок».

7) акцизний податок з реалізації суб’єктами господарювання роздрібної 
торгівлі підакцизних товарів. У 2022 році прогнозуються надходження акцизного 
податку з реалізації суб’єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних 
товарів (алкогольних напоїв та тютюнових виробів) в сумі 1 100,0 тис. гри., що на 
103,1% (або на 32,5 тис. грн.) більше очікуваних надходжень податку у 2021 році.

8) акцизний податок з пального (з вироблених в Україні підакцизних 
товарів та ввезених в Україну підакцизних товарів). Відповідно до Бюджетного 
кодексу України» до доходів місцевого бюджету належить 13,44% такого податку.

Планові показники на 2022 рік розраховані з урахуванням індексу росту, 
запропонованого Міністерством фінансів України в Пояснюючій записці до оцінки 
доходів місцевих бюджетів на 2022 рік.

По акцизному податку з виробленого в Україні пального -  510,0 тис. грн., ріст 
102,0% до очікуваних надходжень 2021 року (+10,0 тис. грн.).

По акцизному податку з ввезеного пального -  1 650,0 тис. гри., ріст 103,1% до 
очікуваних надходжень 2021 року (+50,0 тис. грн.).

9) податок на майно. Надходження податку на майно до бюджету 
громади у 2022 році планується в сумі 5 521,0 тис. грн.

Відповідно до Податкового кодексу України податок на майно складається з 
податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, транспортного податку 
та плати за землю.

У 2022 році планується отримати 1 501,7 тис. грн. податку на нерухоме 
майно, відмінне від земельної ділянки, ріст 108,8% до очікуваних надходжень 
2021 року (+101,7 тис. грн.).

При розрахунку прогнозного обсягу враховано:
зростання з 1 січня 2022 року мінімальної заробітної плати до 6 500 

гривень, передбачене Законом України „Про Державний бюджет України на 2022 
рік”, розмір якої безпосередньо впливає на суму податку для юридичних осіб (проти 
6000 гривень станом на 1 січня 2021 року, ріст 108,3%));

Податковим кодексом України передбачене оподаткування транспортним 
податком легкових автомобілів, з року випуску яких минуло не більше 5 років 
(включно) та середньоринкова вартість яких становить понад 375 розмірів



мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня податкового 
(звітного) року (у 2022 році 3 7 5 x 6 5 0 0  = 2,4 млн. грн.).

З огляду на щорічне зростання граничної межі вартості об’єкта оподаткування, 
що обмежує кількість автомобілів, які потрапляють під оподаткування, враховуючи 
тенденцію до зменшення надходжень податку протягом 2019-2021 років, у 2022 році 
не плануються надходження транспортного податку.

Надходження плати за землю планується у 2022 році отримати в сумі
4 019,3 тис. гри., що на 105,6 відсотка (+219,3 тис. грн.) більше очікуваних 
надходжень 2021 року.

Відповідно до Податкового кодексу України для розрахунку розміру плати за 
землю використовується нормативна грошова оцінка земельних ділянок, до якої 
застосовується коефіцієнт індексації. Центральний орган виконавчої влади, що 
реалізує державну політику у сфері земельних відносин, щороку розраховує та не 
пізніше 15 січня поточного року інформує про величину цього коефіцієнта.

Однак Законом України від 23.11.2018 № 2628-УПІ «Про внесення змін до 
Податкового кодексу України та деяких інших законодавчих актів України щодо 
покращення адміністрування та перегляду ставок окремих податків і зборів» 
установлено, що індекс споживчих цін за 2017-2023 роки, що використовується для 
визначення коефіцієнта індексації нормативної грошової оцінки 
сільськогосподарських угідь, земель населених пунктів та інших земель 
несільськогосподарського призначення, застосовується із значенням 100 відсотків.

Нормами Проекту Закону ]Ч°5600, який направлений на підпис Президенту, 
скасовано мораторій на індексацію нормативно-грошової оцінки для всіх земель 
крім сільськогосподарських угідь.

Таким чином, поки не визначено коефіцієнта індексації при розрахунку 
плати за землю застосований коефіцієнт індексації нормативної грошової оцінки 
земель 1.

10) єдиний податок. На 2022 рік планується надходження податку в сумі 
7 854,9 тис. грн., що на 421,9 тис. грн. (або на 5,7%) більше очікуваних надходжень 
2021 року.

При розрахунку враховано:
- тенденцію до збільшення надходжень цього податку в минулі роки,
- зростання прожиткового мінімуму для працездатних осіб з 2270 гривень до 

2481 гривні (тобто на 9,3%), який впливає на розмір податку для платників І групи;
- збільшення з 1 січня 2022 року мінімальної заробітної плати з 6 000 гривень 

до 6 500 гривень (тобто на 8,3%), яка впливає на розмір податку для платників II 
групи;

- ймовірне зменшення кількості платників єдиного податку II групи у зв’язку з 
необхідністю обов’язкового застосування реєстраторів розрахункових операцій 
цими платниками з 1 січня 2022 року;

- ймовірне зменшення кількості платників єдиного податку III групи, 
пов’язане з можливим переходом на II групу платників, які здійснюють оптову 
торгівлю (з 01.01.2022 набере чинності рішення Рівненської міської ради, яким 
встановлено ставки єдиного податку на оптову торгівлю для II групи платників).

11) адміністративний збір за проведення державної реєстрації 
юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців. З урахуванням стану надходжень 
цих платежів у поточному році план на 2022 рік розраховано на рівні очікуваних 
надходжень 2021 року в сумі 9,5 тис. грн.



12) плата за надання інших адміністративних послуг. У 2022 році 
планується отримати 1 850,0 тис. грн., показник розраховано на рівні очікуваних 
надходжень 2021 року Вартість більшості таких послуг встановлена відповідними 
нормативними документами у вигляді фіксованих сум. Тому обсяг надходжень до 
бюджету напряму залежить від кількості звернень отримувачів таких послуг.

13) адміністративний збір за державну реєстрацію речових прав на 
нерухоме маііно та їх обтяжень. Плановий показник на 2022 рік розрахований з 
урахуванням стану надходження цього збору у минулих роках та за 11 місяців 
поточного року в сумі 135,0 тис. грн.

14) надходження від орендної нлати за користування майновим 
комплексом та іншим майном, що перебуває в комунальній власності.

Плановий показник по оренді маііна комунальної власності на 2022 рік 
розраховано в сумі 100,0 тис.грн. План на 2022 рік розраховано на рівні очікуваних 
надходжень 2021 року. Проіндексована орендна плата по ГО «Школа 
відповідального батьківства» становить близько 5100 гривень на місяць, також 
надходить 30% плати від зданого в оренду майна КП «АКВА».

15) державне мито, що зараховується до бюджетів місцевого 
самоврядування за місцем вчинення дій та видачі документів. З урахуванням стану 
надходжень державного мита у попередні роки та 11 місяців поточного року 
заплановано в сумі 150,0 тис. грн., ріст 104,5% до очікуваних надходжень 2021 
року. Така ж сума схвалена у Прогнозі бюджету Володимирецької селищної 
територіальної громади на 2022-2024 роки.

18) інші надходження. У 2022 році планується отримати 11,0 тис. грн. 
надходжень за кодом 24060300 „Інші надходження”.

За цим кодом доходів обліковуються:
- платежі за користування місцями розташування рекламних засобів та 

надання інформації по них (відповідно до рішень Володимирецької селищної ради 
укладені договора з Володимирецьтранссервіс (290,7 грн. в міс.), з АБ Кругліцкої 
В. -  21,25 грн. в міс.), ВПУ №29 - (442,6 грн. в міс.) , Остапчук (142,8 грн. в міс.). 
При очікуваних надходженнях 2021 року 26,8 тис. грн. У 2022 році прогнозується
11,0 тис. грн. таких надходжень ;

- інші надходження, які не носять постійного характеру у 2021 році 
становлять -15,5 тис.грн. Надходження таких коштів у 2022 році не очікується.

В цілому обсяг загального фонду місцевого бюджету на 2022 рік по власних 
доходах складає 73 214,6 тис. грн.

СПЕЦІАЛЬНИЙ ФОНД
Доходна частина спеціального фонду бюджету Володимирецької селищної 

територіальної громади сформована відповідно до статті 69 ’ Бюджетного кодексу 
України.

Відповідно до пункту 4' частини першої статті 69’ Бюджетного кодексу 
України до бюджетів місцевого самоврядування зараховується 25% екологічного 
податку. У 2022 році, з урахуванням надходжень в попередніх роках, планується 
отримат 47,8 тис. грн. екологічного податку, ріст 119,5% до очікуваних 
надходжень 2021 року.

Відповідно до пункту 6 частини першої статті 69' Бюджетного кодексу 
України власні надходження бюджетних установ (без врахування благодійних



внесків, грантів та дарунків) на 2022 рік прогнозуються в сумі 2 161,0 тис. грн. 
(згідно розрахунків, поданих головними розпорядниками коштів).

В цілому обсяг доходів спеціального фонду місцевого бюджету на 2022 
рік обраховано в сумі 2 208,8 тис. грн.

Начальник фінансового відділу Людмила ЯРМОЛЮК


