
  
 

БОРАТИНСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

ЛУЬКОГО РАЙОНУ ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ 
 

    

22 вересня 2021 року  с.Боратин            № 137/1.2         

 

 

Про внесення змін до показників   

бюджету сільської територіальної громади на 2021 рік  
 

Відповідно до статті 23 Бюджетного кодексу України, до Закону України 

«Про Державний бюджет України на 2021 рік», постанови Кабінету Міністрів 

України від 15 листопада 2017 року № 877 «Про затвердження Порядку та умов 

надання у 2020 році субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на 

проєктні, 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» зі змінами, внесеними постановою Кабінету Міністрів України 

від 26 травня 2021 року № 615, протоколу засідання обласної комісії з 

формування пропозицій щодо розподілу субвенції з державного бюджету 

місцевим бюджетам на проєктні, 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 від 10 серпня 

2021 року № 1, розпорядження Волинської обласної державної адміністрації від 

08 вересня 2021 року № 544 «Про розподіл субвенції з державного бюджету 

місцевим бюджетам на проєктні, 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 у 2021 році», 

розпорядження голови обласної державної адміністрації від 18 серпня                 

2021 року № 498 «Про нову редакцію переліку об’єктів, фінансування яких у 

2021 році здійснюватиметься за рахунок субвенції з державного бюджету 

місцевим бюджетам на фінансове забезпечення будівництва, реконструкції, 

ремонту і утримання автомобільних доріг загального користування місцевого 

значення, вулиць і доріг комунальної власності у населених пунктах», 

розпорядження Волинської обласної державної адміністрації від 21 вересня 

2021 року № 578 «Про перерозподіл субвенції з державного бюджету місцевим 

бюджетам на фінансове забезпечення будівництва, реконструкції, ремонту і 

утримання автомобільних доріг загального користування місцевого значення, 

вулиць і доріг комунальної власності у населених пунктах на 2021 рік», пункту 



13 рішення Боратинської сільської ради від 24 грудня 2020 року №2/3 «Про 

бюджет сільської територіальної громади на 2021 рік»: 

 

1. Збільшити доходи загального фонду бюджету сільської територіальної 

громади за кодом 41050900 «Субвенція 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» в сумі 418 345 гривень. 

 

2. Зменшити доходи спеціального фонду бюджету сільської 

територіальної громади за кодом 41052600 «Субвенція з місцевого бюджету на 

фінансове забезпечення будівництва, реконструкції, ремонту і утримання 

автомобільних доріг загального користування місцевого значення, вулиць і 

доріг комунальної власності у населених пунктах за рахунок відповідної 

субвенції з державного бюджету» в сумі 1 250 000 гривень. 

 

3. Збільшити видатки бюджету розвитку спеціального фонду бюджету 

територіальної громади (у тому числі за рахунок передачі коштів із загального 

фонду) за КТКВ МБ 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» в сумі 418 345 гривень. 

 

4. Зменшити бюджетні призначення спеціального фонду головному 

розпорядникові коштів бюджету сільської територіальної громади – 

Боратинській сільській раді  за КТКВ МБ 7462 «'Утримання та розвиток 

автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок субвенції з 

державного бюджету» в сумі 1 250 000 гривень. 

 

5. Відділу фінансів (Ганна РАДЧУК) унести відповідні зміни до 

показників бюджету сільської територіальної громади на 2021 рік. 

 

6. Контроль за виконанням розпорядження залишаю за собою. 

 

 

 

Сільський голова        Сергій ЯРУЧИК 

                                           

Ганна Радчук 

 

 

 

 

 



 

ВИКОНАВЕЦЬ: 

 

Начальник відділу фінансів     Ганна РАДЧУК 

 

«____»____________2021 р. 

 

ПОГОДЖЕНО: 

 

Начальник відділу бухгалтерського 

обліку та звітності – головний бухгалтер   Олена САВЧУК 

 

«____»____________2021 р. 

 

 

Начальник відділу 

організаційно-правового 

забезпечення       Богдана МАКАРЧУК 

 

«____»____________2021 р. 

 

ОЗНАЙОМЛЕНІ:  

 

Начальник відділу фінансів     Ганна РАДЧУК 

 

«____»____________2021 р. 

 

 

Начальник відділу бухгалтерського 

обліку та звітності – головний бухгалтер   Олена САВЧУК 

 

«____»____________2021 р. 
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