
 
 

ЄМІЛЬЧИНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 
ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

РІШЕННЯ 
ВИКОНАВЧОГО КОМІТЕТУ 

 
20.12.2021р.   смт.Ємільчине №226 
 
 
Про внесення змін до бюджету 
Ємільчинської селищної  
територіальної громади на 2021 рік 
(06533000000) 
код бюджету 

 

 
 

 
Відповідно до вимог Бюджетного кодексу України, керуючись пп.1 та 4 п. «а» ст.28 

Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», розпорядженнями Кабінету 
Міністрів України від 09.12.2021 року №1637-р «Деякі питання розподілу у 2021 році 
субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-
економічного розвитку окремих територій» та № 1640-р «Про внесення змін у додаток до 
розпорядження Кабінету Міністрів України від 9 червня 2021 р. № 622» ,  рішенням обласної 
ради від 16.12.2021 року № 328 «Про внесення змін до обласного бюджету Житомирської 
області на 2021 рік», виконавчий комітет селищної ради 

 
ВИРІШИВ: 

 
 1. Дозволити фінансовому відділу селищної ради (Кириленко І.Б.) внести зміни до 
бюджету Ємільчинської селищної територіальної громади на 2021 рік., а саме: 
 

1.1. - зменшити доходи по загальному фонду по ККДБ 410345000 «Субвенція з 
державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-
економічного розвитку окремих територій» на суму 400 000 грн.  
 
- зменшити видатки по спеціальному фонду по КПКВК 0117363 «Виконання інвестиційних 
проектів в рамках здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих 
територій» (головний розпорядник коштів селищна рада) по КЕКВ 3110 «Придбання 
обладнання і предметів довгострокового користування» на суму 400 000 грн. 
 

1.2. - зменшити доходи по загальному фонду по ККДБ 410355000 «Субвенція з 
державного бюджету місцевим бюджетам на реалізацію заходів, спрямованих на підвищення 
доступності широкосмугового доступу до Інтернету в сільській місцевості» на суму 11 568 
грн.  
 
- зменшити видатки по загальному  фонду по КПКВК 0117540 «Реалізація заходів, 
спрямованих на підвищення доступності широкосмугового доступу до Інтернету в сільській 
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місцевості» (головний розпорядник коштів селищна рада) по КЕКВ 2240 «Оплата послуг 
(крім комунальних) » на суму 11 568 грн. 
 

1.3. - зменшити доходи по загальному фонду по ККДБ 41051200 «Субвенція з 
місцевого бюджету на надання державної підтримки особам з особливими освітніми 
потребами за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету» на суму 24 770 грн.  
 
- зменшити видатки по загальному  фонду по КПКВК 0611200 «Надання освіти за рахунок 
субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на надання державної підтримки 
особам з особливими освітніми потребами» (головний розпорядник коштів відділ освіти, 
молоді та спорту) на суму 24 770 грн. в тому числі  по КЕКВ 2111 «Оплата праці» на суму 20 
364 грн. та по КЕКВ 2120 «Нарахування на оплату праці» на суму 4 406 грн. 
 

1.4. - зменшити доходи по загальному фонду по ККДБ 41055000 «Субвенція з 
місцевого бюджету на здійснення підтримки окремих закладів та заходів у системі охорони 
здоров`я за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету» на суму 88 790 грн.  
 
- зменшити видатки по загальному  фонду по КПКВК 0112144 «Централізовані заходи з 
лікування хворих на цукровий та нецукровий діабет» (головний розпорядник коштів 
селищна рада)  по КНКВ 2610 «Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, 
організаціям)» на суму 88 790 грн.  
 
 2. Дане рішення винести на розгляд та затвердження сесії селищної ради. 
 
 
 
Селищний голова Сергій ВОЛОЩУК 
 
 
 




