
 

 

 
УКРАЇНА 

РАФАЛІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

ВАРАСЬКОГО РАЙОНУ РІВНЕНСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

ОДИНАДЦЯТА СЕСІЯ VIII СКЛИКАННЯ 

 

РІШЕННЯ 

 

від 21 грудня  2021 року                                                           №  634 

 

 

Про внесення змін до   бюджету 

Рафалівської селищної 

територіальної громади на 2021 рік 

17544000000 

  (код бюджету) 

 

 Керуючись  Бюджетним кодексом України, відповідно до пункту 23   частини 1 

статті 26, статей 59 та 61 Закону України „Про місцеве самоврядування   в  Україні”, 

Законом  України  «Про Державний бюджет України на 2021 рік», іншими  чинними   

нормативно — правовими актами з цих питань, за погодженням з постійними комісіями 

селищної ради, Рафалівська селищна рада  

 

в и р і ш и л а : 

 

     Внести зміни до рішення селищної територіальної громади № 51 від 23 грудня 2020 

року «Про бюджет Рафалівської селищної територіальної громади на 2021 рік», №165 від 

15.02.2021р. «Про внесення змін до бюджету Рафалівської селищної територіальної 

громади на 2021рік», №243 від 11.03.2021р. «Про внесення змін до бюджету Рафалівської 

селищної територіальної громади на 2021рік», №257 від 21.04.2021р. «Про внесення змін 

до бюджету Рафалівської селищної територіальної громади на 2021рік», №334 від 

25.06.2021р. «Про внесення змін до бюджету Рафалівської селищної територіальної 

громади на 2021рік», №421 від 22.07.2021р. «Про внесення змін до бюджету Рафалівської 

селищної територіальної громади на 2021рік», №451 від 07.10.2021р. «Про внесення змін 

до бюджету Рафалівської селищної територіальної громади на 2021рік», №566 від 

25.11.2021р. «Про внесення змін до бюджету Рафалівської селищної територіальної 

громади на 2021рік», а саме: 

1 . Зменшити доходи загального фонду бюджету селищної територіальної громади на 

84139,83грн., за рахунок : 

  -Субвенція з місцевого бюджету на забезпечення якісної, сучасної та доступної 

загальної середньої освіти "Нова українська школа" за рахунок відповідної субвенції з 

державного бюджету- 38644,00грн.; 

   -Субвенція з місцевого бюджету на здійснення підтримки окремих закладів та заходів 

у системі охорони здоров'я за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету 



 

 

(видатки на лікування хворих на цукровий діабет інсуліном та нецукровий діабет 

десмопресином)-45495,83 грн. 

2. Зменшити видатки загального фонду бюджету селищної територіальної громади на 

84139,83грн., за рахунок : 

  -Субвенція з місцевого бюджету на забезпечення якісної, сучасної та доступної 

загальної середньої освіти "Нова українська школа" за рахунок відповідної субвенції з 

державного бюджету- 38644,00грн.; 

  -Субвенція з місцевого бюджету на здійснення підтримки окремих закладів та заходів 

у системі охорони здоров'я за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету 

(видатки на лікування хворих на цукровий діабет інсуліном та нецукровий діабет 

десмопресином)-45495,83 грн. 

3. Затвердити доходи загального фонду бюджету Рафалівської селищної територіальної 

громади в сумі 58 164 220,40  гривень, видатки загального  селищної територіальної 

громади в сумі 59 091 908,45грн. (в т.ч. дефіцит – 2 933 574,05 грн. - кошти вільного 

залишку, що утворився станом на  01.01.2021 року . профіцит –2 005 886 грн. – кошти 

передані із загального фонду селищного бюджету в спеціальний фонд. 

 4. Враховуючи звернення головних розпорядників коштів бюджету Рафалівської 

селищної територіальної громади здійснити перерозподіл бюджетних коштів за 

програмною класифікацією видатків та економічною класифікацією в межах 

затверджених асигнувань. 

 5.  Додатки за № 1-2 до цього рішення є його невід’ємною частиною. 

 6.  Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію селищної 

ради з питань планування фінансів, бюджету, соціально-економічного розвитку, 

інвестиційної політики, податків, комунальної власності та енергозбереження (Любов 

МОРОЗ). 

 

 

   

                  Селищний голова                                Василь СОВГУТЬ 

 

 

 


