
                                                                                               

                                                                                                                        
ЄМІЛЬЧИНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

ЄМІЛЬЧИНСЬКОГО РАЙОНУ  ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

РІШЕННЯ 
 

Друга сесія  VIІI скликання 

"18" грудня 2020 р.   смт.Ємільчине №  30 

 

Про бюджет Ємільчинської 

селищної територіальної громади на 

2021 рік 

 

 

(06533000000) 

код бюджету 

 

 

Відповідно до Бюджетного кодексу України, Закону України „Про місцеве 

самоврядування в Україні”, заслухавши інформацію начальника  фінансового відділу  

Ємільчинської селищної ради Кириленко І.Б., та враховуючи висновки постійної комісії 

селищної ради з питань планування, фінансів, бюджету та комунальної власності селищна 

рада  

  

ВИРІШИЛА: 

 

1. Визначити на 2021 рік : 

1.1. Доходи бюджету селищної територіальної громади у сумі 182 768 998 гривень, 

у тому числі доходи загального фонду бюджету селищної територіальної громади    

180 906 345 гривень та доходи спеціального фонду бюджету селищної територіальної 

громади 1 862 653 гривень  згідно з додатком 1 до цього рішення.  

Затвердити іншу субвенцію з місцевих бюджетів  бюджету селищної територіальної 

громади згідно з додатком 1.1 до цього рішення.  

1.2. Видатки бюджету селищної територіальної громади у сумі 182 768 998 гривень, 

у тому числі видатки загального фонду бюджету селищної територіальної громади      

180 831 533 гривень та  видатки спеціального фонду бюджету селищної територіальної 

громади  1 937 465 гривень. 

 

 1.3. Профіцит за загальним фондом бюджету селищної територіальної громади в 

сумі  74 812 гривень, напрямом використання якого визначити передачу коштів із 

загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду) згідно з додатком 2 

до цього рішення. 

 

 1.4. Дефіцит за спеціальним фондом бюджету селищної територіальної громади у 

сумі 74 812 гривень, джерелом покриття  якого визначити надходження із загального 

фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду) згідно з додатком 2 до цього рішення. 
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1.5. Оборотний залишок бюджетних коштів бюджету селищної територіальної 

громади  у розмірі 100 000 гривень, що становить 0,06 відсотка видатків загального фонду 

бюджету селищної територіальної громади, визначених цим пунктом. 

1.6. Резервний фонд бюджету селищної територіальної громади у розмірі 100 000 

гривень, що становить 0,06 відсотка видатків загального фонду бюджету селищної 

територіальної громади, визначених цим пунктом. 

 

 2. Затвердити бюджетні призначення головним розпорядникам коштів бюджету 

селищної територіальної громади на 2021 рік у розрізі відповідальних виконавців за 

бюджетними програмами згідно з додатком  3 до цього рішення. 

3. Затвердити  на 2021 рік міжбюджетні трансферти згідно з додатком 4 до цього 

рішення. 

4. Надати право виконавчому комітету селищної ради, у разі надходження  

міжбюджетних трансфертів з державного та місцевих бюджетів, вносити зміни до 

доходів/фінансування та видатків  бюджету селищної територіальної громади, з наступним 

затвердженням селищною радою.           

5. Затвердити розподіл витрат бюджету селищної територіальної громади на 

реалізацію місцевих/регіональних програм у сумі 17 761 108 гривень згідно з додатком 5 

до цього рішення. 

6. Установити, що до доходів загального фонду бюджету селищної територіальної 

громади на 2021 рік належать доходи, визначені статтею 64 Бюджетного кодексу України, 

та трансферти, визначені статтями 97, 101 Бюджетного кодексу України. 

7. Установити, що джерелами формування спеціального фонду бюджету селищної 

територіальної громади на 2021 рік: 

1) у частині доходів є надходження, визначені пунктами 4, 41, 6 частини 1 статті 691 

Бюджетного кодексу України та трансферти, визначені статтею 101 Бюджетного кодексу 

України; 

2)  у частині фінансування є надходження, визначені пунктом 10 частини 1 статті 71 

Бюджетного кодексу України. 

8. Установити, що у 2021 році кошти, отримані до спеціального фонду бюджету 

селищної територіальної громади згідно з відповідними пунктами статей 691, 101 

Бюджетного кодексу України спрямовуються на реалізацію заходів, визначених статтями 

89, 91 Бюджетного кодексу України. Кошти, отримані до спеціального фонду згідно з 

пунктом 10 частини 1 статті 71 Бюджетного кодексу України, спрямовуються відповідно 

на реалізацію заходів, визначених частиною 2 статті 71 Бюджетного кодексу України. 

9. Визначити на 2021 рік відповідно до статті 55 Бюджетного кодексу України 

захищеними видатками бюджету селищної територіальної громади видатки 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; 
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соціальне забезпечення; 

поточні трансферти місцевим бюджетам; 

 

10. Надати право фінансовому відділу селищної ради в межах поточного 

бюджетного періоду здійснювати на конкурсних засадах розміщення тимчасово вільних 

коштів бюджету селищної територіальної громади на депозитах, з урахуванням вимог 

статті 16 Бюджетного кодексу України та постанови Кабінету Міністрів України від 

12.01.2011 № 6 «Про затвердження Порядку розміщення тимчасово вільних коштів 

місцевих бюджетів на вкладних (депозитних) рахунках у банках» (зі змінами), з 

подальшим поверненням таких коштів до кінця поточного бюджетного періоду. 

11. Надати право виконавчому комітету селищної ради отримувати позики на 

покриття тимчасових касових розривів бюджету 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, у порядку, визначеному постановою 

Кабінету Міністрів України від 29.12.2010 № 1204 «Про затвердження Порядку покриття 

тимчасових касових розривів місцевих бюджетів» (зі змінами) та відповідно до статей 43, 

73 Бюджетного кодексу України. 

12. Головним розпорядникам бюджетних коштів бюджету селищної територіальної 

громади:  

1) затвердити паспорти бюджетних програм протягом 45 днів з дня набрання 

чинності цього рішення; 

2) здійснювати 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) забезпечити доступність інформації про бюджет відповідно до законодавства, а 

саме: 

публічне представлення та публікацію інформації про бюджет за бюджетними 

програмами та показниками, бюджетні призначення щодо яких визначені цим рішенням, 

відповідно до вимог та за формою, встановленими Міністерством фінансів України, до 15 

березня 2022 року; 

оприлюднення паспортів бюджетних програм у триденний строк з дня затвердження 

таких документів; 

4) забезпечити взяття бюджетних зобов’язань та здійснення витрат бюджету; 

5) затвердити ліміти споживання енергоносіїв у натуральних показниках для кожної 

бюджетної установи виходячи з обсягів відповідних бюджетних асигнувань; 

6) забезпечити у повному обсязі проведення 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 обґрунтованих лімітів споживання. 

7) до закінчення першого кварталу 2021 року внести пропозиції щодо приведення 

мережі та штатів бюджетних установ у відповідність до виділених асигнувань на 

фінансування галузей соціально-культурної сфери, забезпечивши при цьому неухильне 

виконання вимог Бюджетного кодексу України щодо утримання керівниками бюджетних 

установ чисельності працівників та здійснення фактичних видатків на заробітну плату 
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(включаючи видатки на премії та інші види заохочень чи винагород, матеріальну 

допомогу) лише в межах фонду заробітної плати, затвердженого для бюджетних установ у 

кошторисах;  

8) на усіх стадіях бюджетного процесу вживати заходів з безумовного виконання 

пункту 4 статті 77 Бюджетного кодексу України щодо  забезпечення в першочерговому 

порядку потреби в коштах на оплату праці працівників бюджетних установ відповідно до 

встановлених законодавством України умов оплати праці та розміру мінімальної заробітної 

плати,  проведення розрахунків за електричну та теплову енергію, водопостачання, 

водовідведення, природний газ та послуги зв’язку, які споживаються бюджетними 

установами; 

10) у бюджетних закладах, в яких допущена незабезпечена потреба із заробітної 

плати, усі кошти спрямовувати насамперед на обов’язкові виплати із заробітної плати;  

11) видатки, пов’язані із стимулюванням, преміюванням працівників бюджетних 

закладів, здійснювати виключно після забезпечення обов’язковими складовими заробітної 

плати в річному вимірі;  

12) провести інвентаризацію діючих регіональних (комплексних) програм та 

детальний аналіз передбачених у них завдань і заходів з метою упорядкування (та/або 

припинення) тих програм (завдань, заходів), які не є першочерговими та вважаються 

неефективними, недоцільними, неактуальними на сьогодні, а також тих, на реалізацію яких 

протягом останніх бюджетних років не виділялися кошти з бюджету селищної 

територіальної громади  (на підставі проведеного аналізу надати пропозиції селищній раді 

щодо внесення змін до регіональних (комплексних) програм, а також припинення їх дії). 

13. Установити, що використання бюджетних коштів на реалізацію регіональних 

програм здійснюється за порядками, що затверджуються селищною радою. 

14. Внески до статутного капіталу комунальних підприємств Ємільчинської 

селищної ради здійснювати, в тому числі, шляхом перерахування коштів на банківські 

рахунки підприємств без включення їх до мережі розпорядників і одержувачів коштів 

бюджету селищної територіальної громади. 

15. Надати право Ємільчинській селищній раді приймати рішення у межах 

загального обсягу бюджетних призначень, передбачених головному розпоряднику коштів, 

щодо перерозподілу видатків бюджету за бюджетними програмами, включаючи резервний 

фонд бюджету, додаткові дотації та субвенції, а також збільшення обсягу видатків 

розвитку за рахунок зменшення обсягу інших видатків (окремо за загальним та 

спеціальним фондами бюджету), за погодженням з постійною комісією з питань 

планування, фінансів, бюджету та комунальної власності, відповідно до частини 8 статті 23 

Бюджетного кодексу України. 

16. Це рішення набирає чинності з 1 січня 2021 року. 

 17. Селищній раді забезпечити публікацію цього рішення не пізніше ніж через 10 

днів з дня його прийняття в газеті «Ємільчинські факти». 

18. Додатки № 1- 5  до цього рішення є його невід’ємною частиною.  

19. Контроль за виконанням рішення покласти на селищного голову Волощука С.В. 

 

Селищний голова                                       Сергій ВОЛОЩУК                                                         



06533000000

(код бюджету) (грн)

Усього

у тому числі 

бюджет 

розвитку

10000000 Податкові надходження 74 454 000 74 434 000 20 000

11000000
Податки на доходи, податки на прибуток, податки на збільшення ринкової 

вартості
46 200 000 46 200 000

11010000 Податок та збір на доходи фізичних осіб 46 200 000 46 200 000

11010100
Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується податковими агентами, із 

доходів платника податку у вигляді заробітної плати
43 000 000 43 000 000

11010200

Податок на доходи фізичних осіб з грошового забезпечення, грошових винагород 

та інших виплат, одержаних військовослужбовцями та особами рядового і 

начальницького складу, що сплачуться податковими агентами

2 050 000 2 050 000

11010400
Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується  податковими агентами із 

доходів платника податку інших, ніж заробітна плата
900 000 900 000

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

результатами річного декларування
250 000 250 000

13000000 Рентна плата та плата за використання інших природних ресурсів 4 302 000 4 302 000

13010000 Рентна плата та плата за використання інших природних ресурсів 4 300 000 4 300 000

13010100
Рентна плата за спеціальне використання лісових ресурсів в частині деревини, 

заготовленої в порядку рубок головного користування 
1 700 000 1 700 000

13010200

Рентна плата за спеціальне використання лісових ресурсів (крім рентної плати за 

спеціальне використання лісових ресурсів в частині деревини, заготовленої в 

порядку рубок головного користування)

2 600 000 2 600 000

13030000 Рентна плата за користування надрами 2 000 2 000

13030100
Рентна плата за користування надрами для видобування корисних копалин 

загальнодержавного значення 
2 000 2 000

14000000 Внутрішні податки на товари та послуги  2 985 000 2 985 000

14020000 Акцизний податок з вироблених в Україні підакцизних товарів (продукції) 550 000 550 000

14021900 Пальне 550 000 550 000

14030000
Акцизний податок з ввезених на митну територію України підакцизних 

товарів (продукції) 
2 000 000 2 000 000

14031900 Пальне 2 000 000 2 000 000

14040000
Акцизний податок з реалізації суб`єктами господарювання роздрібної 

торгівлі підакцизних товарів
435 000 435 000

18000000 Місцеві податки 20 947 000 20 947 000

18010000 Податок на майно 6 847 000 6 847 000

18010100
Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений 

юридичними особами, які є власниками об`єктів житлової нерухомості
24 000 24 000

18010200
Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений фізичними 

особами, які є власниками об`єктів житлової нерухомості
95 000 95 000

18010300
Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений фізичними 

особами, які є власниками об`єктів нежитлової нерухомості
95 000 95 000

18010400
Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений 

юридичними особами, які є власниками об`єктів нежитлової нерухомості
380 000 380 000

18010500 Земельний податок з юридичних осіб  1 100 000 1 100 000

18010600 Орендна плата з юридичних осіб  4 300 000 4 300 000

18010700 Земельний податок з фізичних осіб  53 000 53 000

18010900 Орендна плата з фізичних осіб  800 000 800 000

18050000 Єдиний податок  14 100 000 14 100 000

18050300 Єдиний податок з юридичних осіб 800 000 800 000

18050400 Єдиний податок з фізичних осіб 10 900 000 10 900 000

18050500

Єдиний податок з сільськогосподарських товаровиробників, у яких частка 

сільськогосподарського товаровиробництва за попередній податковий (звітний) 

рік дорівнює або перевищує 75 відсотків

2 400 000 2 400 000

19000000 Інші податки та збори 20 000 20 000

19010000 Екологічний податок 15 000 15 000

19010100
Надходження від викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря 

стаціонарними джерелами забруднення 
15 000 15 000

19010300
Надходження від розміщення відходів у спеціально відведених для цього місцях 

чи на об`єктах, крім розміщення окремих видів відходів як вторинної сировини 
5 000 5 000

20000000 Неподаткові надходження 2 508 653 666 000 1 842 653

21000000 Доходи від власності та підприємницької діяльності  5 000 5 000

21080000 Інші надходження 5 000 5 000

21081100 Адміністративні штрафи та інші санкції 5 000 5 000

Спеціальний фонд

                                                                 Додаток  1                                                                              

                                               до рішення Ємільчинської селищної ради

                                                       від  18.12.2020 року № 30     

Доходи бюджету Ємільчинської селищної  територіальної громади на 2021 рік

Код
Найменування згідно

 з класифікацією доходів бюджету
Усього Загальний фонд

1



Усього

у тому числі 

бюджет 

розвитку

Спеціальний фонд

Код
Найменування згідно

 з класифікацією доходів бюджету
Усього Загальний фонд

22000000
Адміністративні збори та платежі, доходи від некомерційної господарської 

діяльності
651 000 651 000

22010000 Плата за надання адміністративних послуг 470 000 470 000

22012500 Плата за надання інших адміністративних послуг 400 000 400 000

22012600

Адміністративний збір за державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно

та їх обтяжень
70 000 70 000

22080000

Надходження від орендної плати за користування цілісним майновим 

комплексом та іншим державним майном  
170 000 170 000

22080400

Надходження від орендної плати за користування цілісним майновим комплексом 

та іншим майном, що перебуває в комунальній власності 
170 000 170 000

22090000 Державне мито  6 000 6 000

22090200 Державне мито, не віднесене до інших категорій  1 000 1 000

22090400

Державне мито, пов`язане з видачею та оформленням закордонних паспортів

(посвідок) та паспортів громадян України  
5 000 5 000

22130000

Орендна плата за водні об'єкти (їх частини), що надаються в користування

на умовах оренди Радою міністрів Автономної Республіки Крим, обласними,

районними, Київською та Севастопольською міськими державними

адміністраціями, місцевими радами

5 000 5 000

24000000 Інші неподаткові надходження  22 000 10 000 12 000

24060000 Інші надходження  22 000 10 000 12 000

24060300 Інші надходження  10 000 10 000

24062100

Грошові стягнення за шкоду, заподіяну порушенням законодавства про охорону 

навколишнього природного середовища внаслідок господарської та іншої 

діяльності 

12 000 12 000

25000000 Власні надходження бюджетних установ 1 830 653 1 830 653

25010000

Надходження від плати за послуги, що надаються бюджетними

установами згідно із законодавством
1 830 653 1 830 653

25010100

Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною

діяльністю
1 650 653 1 650 653

25010300

Плата за оренду майна бюджетних установ, що здійснюється відповідно до Закону

України "Про оренду державного та комунального майна"

170 000 170 000

25010400

Надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна

(крім нерухомого майна)
10 000 10 000

40000000 Офіційні трансферти 105 806 345 105 806 345

41000000 Від органів державного управління 105 806 345 105 806 345

41020000 Дотації з державного бюджету місцевим бюджетам 20 410 400 20 410 400

41020100 Базова дотація 20 410 400 20 410 400

41030000 Субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам 80 947 600 80 947 600

41033900 Освітня субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам 80 947 600 80 947 600

41040000 Дотації з місцевих бюджетів іншим місцевим бюджетам 2 029 400 2 029 400

41040200 Дотація з 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

2 029 400 2 029 400

41050000 Субвенції з місцевих бюджетів іншим місцевим бюджетам 2 418 945 2 418 945

41051000 Субвенція з місцевого бюджету на здійснення переданих видатків у сфері освіти за 

рахунок коштів освітньої субвенції 1 499 000 1 499 000

41051200 Субвенція з місцевого бюджету на надання державної підтримки особам з 

особливими освітніми потребами за рахунок відповідної субвенції з державного 

бюджету

222 245 222 245

41053900 Інші субвенції з місцевого бюджету 197 700 197 700

41055000 Субвенція з місцевого бюджету на здійснення підтримки окремих закладів та 

заходів у системі охорони здоров`я за рахунок відповідної субвенції з державного 

бюджету

500 000 500 000

Всього доходів
182 768 998 180 906 345 1 862 653

Інна ОСТАПЧУК

Секретар ради
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Додаток 1.1

до рішення Ємільчинської селищної ради

від 18.12.2020 року № 30

06533000000

(код бюджету) (грн)

Місцевий бюджет з якого надається 

субвенція
Призначення субвенції Всього

загальний фонд спеціальний фонд

1 2 3 4 5

на пільгове медичне обслуговування громадян, яі постраждали внаслідок 

Чорнобильської катастрофи
197 700 197 700

0

0

РАЗОМ 197 700 197 700 0

Секретар ради Інна ОСТАПЧУК

                 Інші субвенції з місцевих бюджетів бюджету Ємільчинської селищної  територіальної громади на 2021 рік

Обласний бюджет Житомирської 

області



06533000000

(код бюджету) (грн)

Усього у тому числі бюджет розвитку

200000 Внутрішнє фінансування 0 -74 812 74 812 74 812

208000
Фінансування за рахунок зміни залишків 

коштів бюджетів

0 -74 812 74 812 74 812

208100 На початок періоду 100 000 100 000

208200 На кінець періоду 100 000 100 000

208400

Кошти, що передаються із загального фонду 

бюджету до бюджету розвитку (спеціального 

фонду)

0 -74 812 74 812 74 812

Всього за типом кредитора 0 -74 812 74 812 74 812

600000 Фінансування за активними операціями 0 -74 812 74 812 74 812

602000 Зміни обсягів бюджетних коштів 0 -74 812 74 812 74 812

602100 На початок періоду 100 000 100 000

602200 На кінець періоду 100 000 100 000

602400

Кошти, що передаються із загального фонду 

бюджету до бюджету розвитку (спеціального 

фонду)

0 -74 812 74 812 74 812

Всього за типом боргового зобов'язання 0 -74 812 74 812 74 812

Секретар ради Інна ОСТАПЧУК

                      Додаток  2

до рішення Ємільчинської селищної ради

від 18.12.2020 року № 30  

Фінансування  бюджету Ємільчинської селищної об'єднаної територіальної громади на 2021 рік

Код
Найменування 

згідно з класифікацією фінансування бюджету
Усього Загальний фонд

Спеціальний фонд



06533000000

(код бюджету)

з них

капітальні 

видатки за 

рахунок 

коштів, що 

передаються із 

загального 

фонду до 

бюджету 

розвитку 

(спеціального 

фонду)

0100000 Ємільчинська селищна рада 36 754 378 36 754 378 20 539 954 958 137 214 000 214 000 48 100 9 020 36 968 378

0110000 Ємільчинська селищна рада 36 754 378 36 754 378 20 539 954 958 137 214 000 214 000 48 100 9 020 36 968 378

0110150 0150 0111

Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне 

забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у 

місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад 18 608 060 18 608 060 14 533 513 202 174 70 000 70 000 18 678 060

0110180 0180 0133
Інша діяльність у сфері державного управління

151 000 151 000 151 000

0112010 2010 0731
Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню

4 490 430 4 490 430 4 490 430

0112111 2111 0726 Первинна медична допомога населенню, що надається центрами 

первинної медичної (медико-санітарної) допомоги

672 873 672 873 672 873

0112144 2144 0763 Централізовані заходи з лікування хворих на цукровий та нецукровий 

діабет

500 000 500 000 500 000

0112152 2152 0763
Інші програми та заходи у сфері охорони здоров’я

150 000 150 000 150 000

0113031 3031 1030 Надання інших пільг окремим категоріям громадян відповідно до 

законодавства
300 000 300 000 300 000

0113032 3032 1070
Надання пільг окремим категоріям громадян з оплати послуг зв'язку

75 000 75 000 75 000

0113033 3033 1070 Компенсаційні виплати на пільговий проїзд автомобільним 

транспортом окремим категоріям громадян

95 000 95 000 95 000

0113035 3035 1070 Компенсаційні виплати за пільговий проїзд окремих категорій 

громадян на залізничному транспорті

3 000 3 000 3 000

0113050 3050 1070 Пільгове медичне обслуговування осіб, які постраждали внаслідок 

Чорнобильської катастрофи
197 700 197 700 197 700

0113104 3104 1020
Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання 

громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим 

віком, хворобою, інвалідністю

3 705 915 3 705 915 2 814 976 44 683 92 000 92 000 39 100 3 797 915

0113121 3121 1040
Утримання та забезпечення діяльності центрів соціальних служб 

324 301 324 301 230 279 324 301

Код 

Програмної 

класифікації 

видатків та 

кредитуванн

я  місцевого 

бюджету

Код 

Типової 

програмної 

класифікації 

видатків та 

кредитуванн

я місцевого 

бюджету

Код 

Функціонал

ьної 

класифікаці

ї видатків 

та 

кредитуван

ня 

місцевого 

бюджету

Найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету / 

відповідального виконавця , найменування бюджетної програми 

згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та 

кредитування місцевого бюджету

Розподіл видатків  бюджету Ємільчинської селищної територіальної громадина 2021 рік 

(грн)

комунальні 

послуги та 

енергоносії

оплата праці

з них

Усього

бюджет 

розвитку

видатки 

споживанн

я

Загальний фонд

видатки 

розвитку

Спеціальний фонд

видатки 

розвитку
Усього

видатки 

споживання

Додаток 3

з них

від 18.12.2020  № 30

до рішення Ємільчинської селищної ради

Разом
комунальні 

послуги та 

енергоносії

з них

оплата 

праці

1



з них

капітальні 

видатки за 

рахунок 

коштів, що 

передаються із 

загального 

фонду до 

бюджету 

розвитку 

(спеціального 

фонду)

Код 

Програмної 

класифікації 

видатків та 

кредитуванн

я  місцевого 

бюджету

Код 

Типової 

програмної 

класифікації 

видатків та 

кредитуванн

я місцевого 

бюджету

Код 

Функціонал

ьної 

класифікаці

ї видатків 

та 

кредитуван

ня 

місцевого 

бюджету

Найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету / 

відповідального виконавця , найменування бюджетної програми 

згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та 

кредитування місцевого бюджету
комунальні 

послуги та 

енергоносії

оплата праці

з них

Усього

бюджет 

розвитку

видатки 

споживанн

я

Загальний фонд

видатки 

розвитку

Спеціальний фонд

видатки 

розвитку
Усього

видатки 

споживання

з них

Разом
комунальні 

послуги та 

енергоносії

з них

оплата 

праці

0113160 3160 1010

Надання соціальних гарантій фізичним особам, які надають соціальні 

послуги громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з 

інвалідністю, хворим, які не здатні до самообслуговування і 

потребують сторонньої допомоги

450 000 450 000 450 000

0113180 3180 1060

Надання пільг населенню (крім ветеранів війни і праці, військової 

служби, органів внутрішніх справ та громадян, які постраждали 

внаслідок Чорнобильської катастрофи), на оплату житлово-

комунальних послуг

5 000 5 000 5 000

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

228 500 228 500 228 500

0116011 6011 0620
Експлуатація та технічне обслуговування житлового фонду

20 000 20 000 9 000 9 020 20 000

0116030 6030 0620
Організація благоустрою населених пунктів

5 675 127 5 675 127 2 961 186 711 280 5 675 127

0117461 7461 0456 Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої 

інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету
1 000 000 1 000 000 1 000 000

0117680 7680 0490
Членські внески до асоціацій органів місцевого самоврядування

22 472 22 472 22 472

0118330 8330 0540
Інша діяльність у сфері екології та охорони природних ресурсів 

100 000 100 000 32 000 32 000 132 000

0600000
Відділ освіти, молоді та спорту Ємільчинської селищної ради

131 264 841 131 264 841 95 601 673 5 960 794 1 613 705 1 538 893 218 938 74 812 74 812 74 812 132 878 546

0610000
Відділ освіти, молоді та спорту Ємільчинської селищної ради

131 264 841 131 264 841 95 601 673 5 960 794 1 613 705 1 538 893 218 938 74 812 74 812 74 812 132 878 546

0610160 0160 0111
Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві),

селищах, селах, територіальних громадах
1 223 879 1 223 879 984 327 1 223 879

0611010 1010 0910
Надання дошкільної освіти

13 637 323 13 637 323 9 316 686 866 826 1 064 118 1 064 118 14 701 441

0611021 1021 0921
Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої 

освіти
23 066 949 23 066 949 10 557 293 4 573 703 60 000 60 000 23 126 949

0611031 1031 0921
Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої 

освіти
80 947 600 80 947 600 66 350 500 80 947 600

0611070 1070 0960
Надання позашкільної освіти закладами позашкільної освіти, заходи із 

позашкільної роботи з дітьми 1 038 584 1 038 584 818 003 1 038 584

0611130 1130 0990
Методичне забезпечення діяльності закладів освіти

878 588 878 588 684 990 878 588

0611141 1141 0990
Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти

5 216 077 5 216 077 3 372 932 50 000 50 000 16 400 5 266 077

0611142 1142 0990
Інші програми та заходи у сфері освіти

7 240 7 240 7 240

0611151 1151 0990
Забезпечення діяльності інклюзивно-ресурсних центрів за рахунок

коштів місцевого бюджету
166 690 166 690 122 287 166 690

0611152 1152 0990
Забезпечення діяльності інклюзивно-ресурсних центрів за рахунок

освітньої субвенції
1 499 000 1 499 000 1 228 000 1 499 000

0611200 1200 0990

Надання освіти за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим

бюджетам на надання державної підтримки особам з особливими

освітніми потребами
147 433 147 433 101 700 74 812 74 812 74 812 74 812 222 245

2



з них

капітальні 

видатки за 

рахунок 

коштів, що 

передаються із 

загального 

фонду до 

бюджету 

розвитку 

(спеціального 

фонду)

Код 

Програмної 

класифікації 

видатків та 

кредитуванн

я  місцевого 

бюджету

Код 

Типової 

програмної 

класифікації 

видатків та 

кредитуванн

я місцевого 

бюджету

Код 

Функціонал

ьної 

класифікаці

ї видатків 

та 

кредитуван

ня 

місцевого 

бюджету

Найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету / 

відповідального виконавця , найменування бюджетної програми 

згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та 

кредитування місцевого бюджету
комунальні 

послуги та 

енергоносії

оплата праці

з них

Усього

бюджет 

розвитку

видатки 

споживанн

я

Загальний фонд

видатки 

розвитку

Спеціальний фонд

видатки 

розвитку
Усього

видатки 

споживання

з них

Разом
комунальні 

послуги та 

енергоносії

з них

оплата 

праці

0615011 5011 0810
Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з олімпійських

видів спорту
196 500 196 500 196 500

0615012 5012 0810
Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з

неолімпійських видів спорту
50 000 50 000 50 000

0615031 5031 0810
Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-

юнацьких спортивних шкіл
3 144 253 3 144 253 2 064 955 520 265 364 775 364 775 202 538 3 509 028

0615053 5053 0810 Фінансова підтримка на утримання місцевих осередків (рад) 

всеукраїнських об'єднань фізкультурно-спортивної спрямованості

44 725 44 725 44 725

0900000 Служба в справах дітей Ємільчинської селищної ради 1 005 059 1 005 059 804 966 1 005 059

0910000 Служба в справах дітей Ємільчинської селищної ради 1 005 059 1 005 059 804 966 1 005 059

0910160 0160 0111
Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві),

селищах, селах, територіальних громадах
1 005 059 1 005 059 804 966 1 005 059

1000000 Відділ культури і туризму Ємільчинської селищної ради 10 881 665 10 881 665 8 140 750 528 699 109 760 109 760 7 000 10 991 425

1010000 Відділ культури і туризму Ємільчинської селищної ради 10 881 665 10 881 665 8 140 750 528 699 109 760 109 760 7 000 10 991 425

1010160 0160 0111

Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві),

селищах, селах, територіальних громадах 358 672 358 672 297 118 358 672

1011080 1080 0960 Надання спеціальної освіти мистецькими школами 2 787 455 2 787 455 2 284 799 59 760 59 760 7 000 2 847 215

1014030 4030 0824
Забезпечення діяльності бібліотек

2 535 561 2 535 561 1 983 361 63 940 2 535 561

1014040 4040 0824
Забезпечення діяльності музеїв i виставок

394 921 394 921 278 244 33 220 394 921

1014060 4060 0828
Забезпечення діяльності палаців i будинків культури, клубів, центрів 

дозвілля та iнших клубних закладів
4 126 796 4 126 796 2 925 170 426 289 50 000 50 000 4 176 796

1014081 4081 0829
Забезпечення діяльності інших закладів в галузі культури і мистецтва 

478 260 478 260 372 058 5 250 478 260

1014082 4082 0829
Інші заходи в галузі культури і мистецтва

200 000 200 000 200 000

3700000 Фінансовий відділ Ємільчинської селищної ради 925 590 825 590 671 835 925 590

3710000 Фінансовий відділ Ємільчинської селищної ради 925 590 825 590 671 835 925 590

3710160 0160 0111
Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві),

селищах, селах, територіальних громадах 825 590 825 590 671 835 825 590

3718710 8710 0133 Резервний фонд місцевого бюджету 100 000 100 000

Всього 180 831 533 180 731 533 125 759 178 7 447 630 1 937 465 1 862 653 267 038 16 020 74 812 74 812 74 812 182 768 998

Секретар ради Інна ОСТАПЧУК
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Додаток 4

до рішення Ємільчинської селищної ради

від 18.12.2020 року № 30

(грн.)

Усього

3

20 410 400

20 410 400

80 947 600

80 947 600

2 029 400

2 029 400

1 499 000 заробітну плату з 

нарахуваннями 

педагогічних 

працівників закладів 

загальної середньої 

освіти приватної 

форми власності

заробітну плату з 

нарахуваннями 

педагогічних 

працівників інклюзивно-

ресурсних центрів

1 499 000
1 499 000

у тому числі на:

4

І. Трансферти до загального фонду бюджету

41020100

41051000 Субвенція з місцевого бюджету на здійснення переданих видатків у сфері освіти за рахунок 

коштів освітньої субвенції

06100000000 Обласний бюджет Житомирської області

99000000000 Державний бюджет України

41040200 Дотація з 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

06100000000 Обласний бюджет Житомирської області

41033900 Освітня субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам

(код бюджету)

1. Показники міжбюджетних трансфертів з інших бюджетів

Код Класифікації доходу 

бюджету /

Код бюджету

Найменування трансферту /

Найменування бюджету – надавача міжбюджетного трансферту

1 2

Міжбюджетні трансферти бюджету Ємільчинської селищної територіальної громадина 2021 рік 

06533000000

Базова дотація

99000000000 Державний бюджет України



видатки споживання видатки розвитку

222 245 147 433 74 812

197 700

197 700

500 000

500 000

105 806 345

105 806 345

0

(грн.)

Код типової 

програмної 

класифікації 

видатків та 

кредитування 

місцевого бюджету

Усього

2 4

222 245

500 000

пільгове медичне обслуговування громадян, які 

постраждали внаслідок Чорнобильської 

катастрофи

197 700

лікування хворих на цукровий і нецукровий 

діабет

оплату за проведення корекційно-розвиткових 

занять і придбання спеціальних засобів корекції 

для учнів інклюзивних класів закладів загальної 

середньої освіти

у тому числі на:

51 3

І. Трансферти із загального фонду бюджету

ІІ. Трансферти із спеціального фонду бюджету

Секретар ради Інна ОСТАПЧУК

Х загальний фонд

Х спеціальний фонд

2. Показники міжбюджетних трансфертів іншим бюджетам

Код Програмної 

класифікації видатків та 

кредитування місцевого 

бюджету /

Код бюджету

Найменування трансферту /

Найменування бюджету – отримувача міжбюджетного трансферту

41055000 Субвенція з місцевого бюджету на здійснення підтримки окремих закладів та заходів у системі 

охорони здоров`я за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету

06100000000 Обласний бюджет Житомирської області

ІІ. Трансферти до спеціального фонду бюджету

Х УСЬОГО за розділами І, ІІ, у тому числі:

06100000000 Обласний бюджет Житомирської області

41053900 Інші субвенції з місцевого бюджету

06100000000 Обласний бюджет Житомирської області

41051200 Субвенція з місцевого бюджету на надання державної підтримки особам з особливими 

освітніми потребами за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету



06533000000

(код бюджету) (грн)

Усього

у тому числі 

бюджет 

розвитку

0100000
Ємільчинська селищна рада

14 125 630 14 093 630 32 000

0110000
Ємільчинська селищна рада

14 125 630 14 093 630 32 000

0110180 0180 0133 Інша діяльність у сфері державного управління Програма відзначення державних та професійних св'ят, 

памятних дат на 2021-2025 роки

рішення селищної ради від 

20.11.2020 року № 2127 151 000 151 000

0112010 2010 0731 Багатопрофільна стаціонарна медична допомога 

населенню

Про місцеву програму фінансової підтримки КНП 

"Ємільчинська лікарня" Ємільчинської селищної ради

рішення селищної ради від 

20.11.2020 року № 2128 4 490 430 4 490 430

0112111 2111 0726
Первинна медична допомога населенню, що надається 

центрами первинної медичної (медико-санітарної) 

допомоги

Селищна програма фінансової підтримки КНП "Центр ПМСД 

Ємільчинської селищної ради" на 2021-2025 роки

рішення селищної ради від 

20.11.2020 року № 2134 672 873 672 873

0112144 2144 0763 Централізовані заходи з лікування хворих на цукровий 

та нецукровий діабет

Про Селищну програму "Цукровий та нецукровий діабет" на 

2021-2025 роки

рішення селищної ради від 

20.11.2020 року № 2136 500 000 500 000

0112152 2152 0763

Інші програми та заходи у сфері охорони здоров’я

Селищна програма забезпечення громадян, які страждають на 

рідкісні (орфанні) захворювання, лікарськими засобами та 

відповідними харчовими продуктами для спеціального 

дієтичного споживання на 2021-2023 роки та селищна програма 

надання медичної допомоги хворим нефрологічного профілю на 

2021-2023 роки

рішення селищної ради від 

20.11.2020 року № 2130 та № 

2131 150 000 150 000

0113031 3031 1030 Надання інших пільг окремим категоріям громадян 

відповідно до законодавства

Програма соціального захисту окремих категорій громадян на 

2021-2025 роки

рішення селищної ради від 

20.11.2020 року № 2125 300 000 300 000

0113032 3032 1070 Надання пільг окремим категоріям громадян з оплати 

послуг зв'язку

Програма соціального захисту окремих категорій громадян на 

2021-2025 роки

рішення селищної ради від 

20.11.2020 року № 2125 75 000 75 000

0113033 3033 1070
Компенсаційні виплати на пільговий проїзд 

автомобільним транспортом окремим категоріям 

громадян

Програма соціального захисту окремих категорій громадян на 

2021-2025 роки

рішення селищної ради від 

20.11.2020 року № 2125 95 000 95 000

0113035 3035 1070

Компенсаційні виплати за пільговий проїзд окремих 

категорій громадян на залізничному транспорті

Програма соціального захисту окремих категорій громадян на 

2021-2025 роки

рішення селищної ради від 

20.11.2020 року № 2125 3 000 3 000

0113050 3050 1070
Пільгове медичне обслуговування осіб, які постраждали 

внаслідок Чорнобильської катастрофи

Програма соціального захисту окремих категорій громадян на 

2021-2025 роки

рішення селищної ради від 

20.11.2020 року № 2125 197 700 197 700

Додаток  5

до рішення Ємільчинської селищної ради

від 18.12.2020 року  № 30

Найменування місцевої /регіональної програми Загальний фонд

Дата та номер документа, 

яким затверджено місцеву 

регіональну програму

Усього

Спеціальний фонд
Код 

програмної 

класифікації 

видатків та 

кредитуванн

я місцевого 

бюджету

Код Типової 

програмної 

класифікації 

видатків та 

кредитуванн

я місцевого 

бюджету

Код 

Функціональ

ної 

класифікації 

видатків та 

кредитуванн

я місцевого 

бюджету

Найменування головного розпорядника коштів 

селищного бюджету, відповідального виконавця, 

найменування бюджетної програми згідно з 

Типовою програмною класифікацією видатків та 

кредитування селищного бюджету 

Розподіл витрат бюджету Ємільчинської селищної територіальної громади на реалізацію місцевих/регіональних програм у 2021 році

1



Усього

у тому числі 

бюджет 

розвитку

Найменування місцевої /регіональної програми Загальний фонд

Дата та номер документа, 

яким затверджено місцеву 

регіональну програму

Усього

Спеціальний фонд
Код 

програмної 

класифікації 

видатків та 

кредитуванн

я місцевого 

бюджету

Код Типової 

програмної 

класифікації 

видатків та 

кредитуванн

я місцевого 

бюджету

Код 

Функціональ

ної 

класифікації 

видатків та 

кредитуванн

я місцевого 

бюджету

Найменування головного розпорядника коштів 

селищного бюджету, відповідального виконавця, 

найменування бюджетної програми згідно з 

Типовою програмною класифікацією видатків та 

кредитування селищного бюджету 

0113160 3160 1010
Надання соціальних гарантій фізичним особам, які 

надають соціальні послуги громадянам похилого віку, 

особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, хворим, які 

не здатні до самообслуговування і потребують 

сторонньої допомоги

Програма соціального захисту окремих категорій громадян на 

2021-2025 роки

рішення селищної ради від 

20.11.2020 року № 2125 450 000 450 000

0113180 3180 1060 Надання пільг населенню (крім ветеранів війни і праці, 

військової служби, органів внутрішніх справ та 

громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської 

катастрофи), на оплату житлово-комунальних послуг

Програма соціального захисту окремих категорій громадян на 

2021-2025 роки

рішення селищної ради від 

20.11.2020 року № 2125 5 000 5 000

0113242 3242 1090
Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального 

забезпечення

Програма соціального захисту окремих категорій громадян на 

2021-2025 роки

рішення селищної ради від 

20.11.2020 року № 2125 228 500 228 500

01116030 6030 0620

Організація благоустрою населених пунктів

Програма розвитку житлово-комунального господарства 

Ємільчинської селищної ради на 2021-2025 роки

рішення селищної ради від 

20.11.2020 року № 2123 5 675 127 5 675 127

0117461 7461 0456 Утримання та розвиток автомобільних доріг та 

дорожньої інфраструктури за рахунок коштів 

місцевого бюджету

Програма будівництва, реконструкції, ремонту та утримання 

вулицьтадоріг на території Ємільчинської селищної ради на 

2021-2023 роки

рішення селищної ради від 

18.12.2020 року № 29 1 000 000 1 000 000

0118330 8330 0540
Інша діяльність у сфері екології та охорони природних 

ресурсів 

 Програма охорони навколишнього природного середовища 

Ємільчинської селищної ради на 2018 - 2022 роки

рішення селищної ради від 

21.02.2018 року № 167 132 000 100 000 32 000

0600000
Відділ освіти, молоді та спорту Ємільчинської 

селищної ради
3 435 478 3 435 478 0

0610000
Відділ освіти, молоді та спорту Ємільчинської 

селищної ради 3 435 478 3 435 478 0

0615011 5011 0810
Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з

олімпійських видів спорту

Програма розвитку фізичної культури і спорту на 2021-2023 

роки

рішення селищної ради від 

16.10.2020 року № 1987 196 500 196 500

0615012 5012 0810
Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з

неолімпійських видів спорту

Програма розвитку фізичної культури і спорту на 2021-2023 

роки

рішення селищної ради від 

16.10.2020 року № 1987 50 000 50 000

0615031 5031 0810

Утримання та навчально-тренувальна робота 

комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл

Програма розвитку фізичної культури і спорту на 2021-2023 

роки

рішення селищної ради від 

16.10.2020 року № 1987 3 144 253 3 144 253
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Усього

у тому числі 

бюджет 

розвитку

Найменування місцевої /регіональної програми Загальний фонд

Дата та номер документа, 

яким затверджено місцеву 

регіональну програму

Усього

Спеціальний фонд
Код 

програмної 

класифікації 

видатків та 

кредитуванн

я місцевого 

бюджету

Код Типової 

програмної 

класифікації 

видатків та 

кредитуванн

я місцевого 

бюджету

Код 

Функціональ

ної 

класифікації 

видатків та 

кредитуванн

я місцевого 

бюджету

Найменування головного розпорядника коштів 

селищного бюджету, відповідального виконавця, 

найменування бюджетної програми згідно з 

Типовою програмною класифікацією видатків та 

кредитування селищного бюджету 

0615053 5053 0810 Фінансова підтримка на утримання місцевих осередків 

(рад) всеукраїнських об'єднань фізкультурно-спортивної 

спрямованості

Програма розвитку фізичної культури і спорту на 2021-2023 

роки

рішення селищної ради від 

16.10.2020 року № 1987 44 725 44 725

1000000
Відділ культури і туризму Ємільчинської селищної 

ради 200 000 200 000 0

1010000
Відділ культури і туризму Ємільчинської селищної 

ради 200 000 200 000 0

1014082 4082 0829

Інші заходи в галузі культури і мистецтва

Програма відзначення державних та професійних св'ят, 

памятних дат на 2021-2025 роки

рішення селищної ради від 

20.11.2020 року № 2127 200 000 200 000

Всього 17 761 108 17 729 108 32 000 0

Секретар ради Інна ОСТАПЧУК
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