
УКРАЇНА

СРІБНЯНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА

РІШЕННЯ
(одинадцята позачергова сесія восьмого скликання)

10 вересня   2021 року     
смт Срібне

 Про відкрите звернення депутатів
Срібнянської селищної ради
до Чернігівської обласної державної 
адміністрації,Чернігівської обласної ради 

Відповідно  до  статей  25,  26,  49,  59  Закону  України  «Про  місцеве
самоврядування в Україні», селищна рада вирішила:

1.Схвалити текст відкритого звернення депутатів Срібнянської селищної
ради  до Чернігівської обласної  державної  адміністрації,  Чернігівської
обласної ради щодо проведення ремонтних робіт на обласній автомобільній
дорозі  загального користування місцевого значення Варва-Хукалівка-Поділ
(текст Звернення додається).

2.Секретарю Срібнянської селищної ради МАРТИНЮК Ірині направити
прийняте звернення за належністю. 

3.Контроль  за  виконанням  даного  рішення  покласти  на  першого
заступника селищного голови  ЖЕЛІБУ Віталія.                                              

Селищний голова                                                                Олена ПАНЧЕНКО

                                                                                                  
                                                                           





ДЕПУТАТСЬКЕ ЗВЕРНЕННЯ

На  даний  час  Управлінням  капітального  будівництва  проводяться
ремонтні  роботи  на  обласній  автомобільній  дорозі  загального  користування
місцевого  значення  Варва-Хукалівка-Поділ  (індекс  дороги  025404),  однак
ділянки від км23+200 –км23+500 (протяжністю 300м.) та км28+860-км29+060
(протяжністю  200м.)  залишились  не  відремонтованими  і  мають  значні
пошкодження  дорожнього  покриття  та  псують  загальне  враження  на  фоні
відремонтованої дороги.

Ми, депутати Срібнянської селищної ради  звертаємось до Чернігівської
обласної державної адміністрації та Чернігвської обласної ради  з проханням
максимально посприяти  у вирішенні питання проведення ремонтних робіт на
вказаних  ділянках.

Віталій НИКОНЕНКО

Валентина ГЕРАЩЕНКО

Ірина МАРТИНЮК

Володимир ЯКИМЕНКО

Микола МАЩЕНКО

                  СХВАЛЕНО
Рішення  одинадцятої  сесії  селищної
ради восьмого скликання 
від 10.09.2021 року



 

УКРАЇНА
СРІБНЯНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА

ЧЕРНІГІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

РІШЕННЯ
(позачергова одинадцята сесія восьмого скликання)

10 вересня 2021 року
смт Срібне

Про створення Сектору містобудування, 
архітектури, житлово-комунального 
господарства та будівництва 
Срібнянської селищної ради

З  метою  оптимізації  та  вдосконалення  роботи  виконавчих  органів
селищної  ради,  структурування  функціональних  напрямків  діяльності,
забезпечення ефективності роботи, керуючись ст. 16, 17 Закону України «Про
державну  реєстрацію  юридичних  осіб,  фізичних  осіб-підприємців  та
громадських  формувань»,  ст.  25,  26,  54,  59  Закону  України  "Про  місцеве
самоврядування в Україні", селищна рада вирішила:

1.  Створити з  10  вересня  2021 року виконавчий орган ради –  сектор
містобудування,  архітектури,  житлово-комунального  господарства  та
будівництва  Срібнянської  селищної  ради  в  статусі  юридичної  особи
публічного права. 

2.  Затвердити  Положення  про  сектор  містобудування,  архітектури,
житлово-комунального  господарства  та  будівництва  Срібнянської  селищної
ради, що додається. 

3.  Затвердити  структуру  та  загальну  чисельність  сектору
містобудування,  архітектури,  житлово-комунального  господарства  та
будівництва Срібнянської селищної ради, що додається.

4.  Уповноважити  першого  заступника  селищного  голови  Віталія
ЖЕЛІБУ провести державну реєстрацію юридичної особи у відповідності до
чинного законодавства. 

5.  Контроль  за  виконанням  даного  рішення  покласти  на  постійну
комісію з питань регламенту, депутатської етики, законності та правопорядку. 

Селищний голова                                                                Олена ПАНЧЕНКО

 



ЗАТВЕРДИТИ
рішення одинадцятої сесії 
восьмого скликання 
Срібнянської селищної 
ради
від 10.09.2021 року

Структура та загальна чисельність сектору містобудування,
архітектури, 

житлово-комунального господарства та будівництва
Срібнянської селищної ради

№ Назва посади Кількість 
штатних 
одиниць

1. Завідувач сектору містобудування, архітектури,
житлово-комунального господарства та

будівництва Срібнянської селищної ради -
головний архітектор

1

2. Головний спеціаліст 1

3. Спеціаліст 1 категорії 1

ВСЬОГО: 3

Селищний голова                                                        Олена ПАНЧЕНКО



ЗАТВЕРДИТИ
 рішення одинадцятої сесії 
восьмого скликання 
Срібнянської селищної ради 
10 вересня 2021р.

ПОЛОЖЕННЯ
про сектор містобудування, архітектури, житлово-комунального

господарства та будівництва Срібнянської селищної ради

1. Загальні положення 
1.1.Сектор  містобудування,  архітектури,  житлово  —  комунального
господарства  та  будівництва  Срібнянської  селищної  ради,  (далі-сектор)  є
виконавчим органом ради, підзвітним і підконтрольним виконавчому комітету
Срібнянської селищної ради. 
1.2.Сектор у своїй діяльності підпорядковується селищному голові та першому
заступнику  селищного  голови.  Структура  сектору  та  його  чисельність
визначається селищною радою у межах граничної чисельності та кошторису,
що затверджуються в місцевому бюджеті на утримання сектор. 
1.3.Сектор є  юридичною особою, утримується за  рахунок коштів  селищного
бюджету  Срібнянської  селищної  ради  (далі  –  селищна  рада)  без  відкриття
рахунків у банках.  Фінансове обслуговування  сектору здійснюється відділом
бухгалтерського обліку та звітності  Срібнянської  селищної ради. Сектор має
печатку  та  бланки  із  зображенням  Державного  Герба  України  та  своїм
найменуванням. 
1.4.Сектор  очолює  завідувач  сектору  –  головний  архітектор,  який
призначається на посаду та звільняється з посади розпорядженням селищного
голови. 
1.5.Граничну чисельність та фонд оплати праці працівників сектору у межах
виділених асигнувань визначає селищна рада. 
1.6.Сектор  у  своїй  діяльності  керується  Конституцією  України,  законами
України,  постановами Верховної  ради  України,  актами Президента  України,
Кабінету  Міністрів  України,  наказами  Міністерства  регіонального  розвитку,
будівництва та житлово-комунального господарства України, наказами Фонду
державного майна України, рішеннями селищної ради та виконавчого комітету,
розпорядженнями  селищного  голови,  цим  Положенням,  а  також  іншими
нормативно-правовими актами. 
1.7.Повне найменування сектору: сектор містобудування, архітектури, житлово
- комунального господарства та будівництва Срібнянської селищної ради. 
1.8.Юридична адреса сектору: 17300, Чернігівська область, Прилуцький район,
смт Срібне, вул. Миру, 54. 

2. Завдання та повноваження сектору 
2.1. Основними завданнями сектору є: 



-  забезпечення  реалізації  державної  політики  у  сфері  містобудування,
архітектури  та  будівництва  на  території  Срібнянської  селищної  ради,
забезпечення реалізації політики селищної ради у сфері житлово-комунального
господарства  (у тому числі  у  сфері  питної  води та  питного водопостачання,
освітлення  населених  пунктів,  енергоефективності  та  енергозбереження)  на
території Срібнянської селищної ради в межах, визначених цим Положенням; 
-  аналіз  стану  містобудування  на  території  Срібнянської  селищної  ради,
організація розроблення, проведення експертизи і забезпечення затвердження в
установленому порядку генеральних планів населених пунктів, його складових
частин, іншої містобудівної документації; 
-  забезпечення  дотримання  законодавства  у  сфері  містобудування  та
архітектури,  національних  стандартів,  норм  і  правил,  регіональних  правил
забудови населених пунктів, затвердженої містобудівної документації; 
- реалізація політики селищної ради у сфері містобудування та благоустрою; 
-  взаємодія  з  постійними  комісіями  селищної  ради,  підприємствами,
установами, організаціями та громадськими об’єднаннями з питань житлово —
комунального господарства та комунальної власності; 
-  забезпечення  проведення  роботи  щодо  розробки,  аналізу  та  надання
пропозицій до проектів нормативно-правових актів і  документів, концепцій і
програм; 
-  участь  у розробленні  та  виконанні  селищних програм у галузі  житлово —
комунального  господарства  та  комунального  майна,  містобудування  та
архітектури та будівництва; 
-  забезпечення  організації  надання  населенню якісних житлово-комунальним
послуг комунальним підприємством, а також норм їх споживання, здійснення
контролю за їх дотриманням. 
2.2. У сфері містобудування, архітектури та будівництва сектор, відповідно до
покладених на нього завдань: 
-  забезпечує  реалізацію  державної  політики  у  сфері  містобудування  та
архітектури  та  будівництва,  відповідно  до  законодавства,  готує  та  подає  на
розгляд селищної ради пропозиції з цих питань; 
-  веде  облік  забезпеченості  містобудівною  документацією  Срібнянської
селищної  ради,  вносить  пропозиції  селищній  раді  щодо  необхідності
розроблення та коригування відповідної містобудівної документації; 
-  розглядає  у  випадках,  встановлених  законодавством,  пропозиції  суб’єктів
містобудування  щодо  визначення  територій,  вибору,  вилучення  (викупу),  та
надання  земель  для  містобудівних  потреб  згідно  з  містобудівною
документацією,  розробляє  та  подає  селищній  раді  відповідні  пропозиції  та
висновки; 
- розробляє та подає селищній раді пропозиції щодо розміщення будівництва
житлово-цивільних,  комунальних,  промислових  та  інших  об’єктів,  об'єктів
благоустрою,  створення  інженерно-транспортної  інфраструктури,  розглядає  і
погоджує  проекти  конкретних  об’єктів  архітектури  та  надає  замовникам
висновки щодо їх затвердження; 



-  координує  та  контролює  на  території  селищної  ради  виконання  науково  -
дослідних і проектно-вишукувальних робіт у сфері містобудування; 
-  організовує  в  порядку,  визначеному  чинним  законодавством,  створення  і
оновлення  топографічних  планів,  призначених  для  складання  генеральних
планів  ділянок  будівництва  об’єктів  архітектури,  підземних мереж і  споруд,
прив’язки будівель і споруд до ділянок будівництва, а також вирішення інших
інженерних питань; 
- надає дозволи на проведення інженерних вишукувань для будівництва об'єктів
на території селищної ради; 
-  надає  містобудівні  умови  та  обмеження  забудови  земельних  ділянок,  інші
вихідні  дані  на  проектування  об’єктів  архітектури  для  нового  будівництва,
реконструкції,  реставрації,  капітального  ремонту  у  порядку,  визначеному
законодавством України; 
- погоджує проекти розміщення та архітектурні рішення об’єктів благоустрою,
монументально-декоративного мистецтва, зовнішньої реклами; 
- надає забудовникам визначену законодавством документацію на будівництво
та реконструкцію індивідуальних житлових будинків і господарських будівель
на  території  селищної  ради,  погоджує  в  межах  своїх  повноважень  проекти
забудови  і  благоустрою  земельних  ділянок,  проекти  житлових  будинків,
господарських будівель; 
- організовує створення та ведення містобудівного кадастру, забезпечує з цією
метою  проведення  виконавчих  зйомок  для  збудованих  будинків,  споруд  та
інженерних комунікацій, поповнення топографо-геодезичних і картографічних
матеріалів; 
-  організовує  проведення  в  установленому  порядку  архітектурних  та
містобудівних конкурсів; 
-  інформує  населення  через  засоби  масової  інформації  про  розроблення
містобудівних  програм  розвитку  селищної  ради,  розміщення  найважливіших
об’єктів  архітектури,  організовує  їх  громадське  обговорення  в  порядку,
визначеному законодавством; 
- забезпечує в установленому порядку своєчасний розгляд заяв, звернень і скарг
громадян,  інших  суб’єктів  містобудування  з  питань,  що  належать  до  його
компетенції, та вживає відповідних заходів; 
-  надає  пропозиції  щодо  розроблення  комплексних  схем  розміщення
тимчасових споруд для провадження підприємницької діяльності на території
селищної ради; 
-  забезпечує  оформлення  паспортів  прив’язки  тимчасових  споруд  для
провадження підприємницької діяльності; 
-  співпрацює  з  органами  державного  архітектурно-будівельного  контролю  з
питань самочинно забудованих об’єктів містобудування. 
2.3. У сфері житлово-комунального господарства та благоустрою відповідно до
покладених на нього завдань: 
– бере участь у реалізації державної політики у сфері житлово-комунального
господарства,  транспорту  та  благоустрою,  готує  пропозиції  до  програм
соціально-економічного розвитку та проекту бюджету громади; 



– координує роботу, пов’язану з наданням населенню на території Срібнянської
селищної ради житлово-комунальних послуг підприємствами-надавачами цих
послуг незалежно від форми власності; 
–  розробляє  систему  заходів  для  забезпечення  стабільної  роботи  житлово-
комунального господарства населених пунктів в умовах надзвичайної ситуації і
ліквідації їх наслідків; 
–  здійснює  в  межах  своєї  компетенції  контроль  за  станом  експлуатації  та
утримання житлового фонду, благоустрою об’єктів комунального господарства
незалежно від форми власності; 
-бере  участь  у  реалізації  загальнодержавних  та  регіональних  програм  щодо
оснащення  наявного  житлового  фонду  засобами  обліку  та  регулювання
споживання води і теплової енергії згідно із законодавством; 
– бере участь у розробленні і реалізації місцевих програм у сфері питної води та
питного водопостачання та державних і регіональних програм у цій сфері; 
-  бере  участь  у  розробленні  і  реалізації  місцевих  програм  та  державних
цільових програм у сфері теплопостачання та енергозбереження; 
- здійснює аналіз стану сфери теплопостачання; 
- здійснює заходи, спрямовані на забезпечення сталої роботи об’єктів житлово-
комунального  господарства  в  осінньо-зимовий  період,  а  також  в  умовах
виникнення  стихійного  лиха,  аварій,  катастроф  і  ліквідації  їх  наслідків,
здійснює моніторинг підготовки об’єктів житлово-комунального господарства
до роботи в осінньо-зимовий період; 
-  організовує  контроль за здійсненням заходів,  спрямованих на забезпечення
сталої  роботи  об’єктів  житлового  господарства  в  осінньо-зимовий  період,  а
також в умовах виникнення стихійного лиха, аварій, катастроф і ліквідації їх
наслідків; 
- забезпечує реалізацію повноважень органів місцевого самоврядування щодо
визначення виконавця житлово-комунальних послуг; 
-  аналізує  рівень  цін  і  тарифів  на  продукцію,  роботи  і  послуги  житлово-
комунального господарства та у разі потреби готує пропозиції щодо їх змін в
установленому законодавством порядку; 
- сприяє проведенню ефективної інвестиційної політики під час проектування,
будівництва  нових  та  реконструкції  діючих  об’єктів  житлово-комунального
господарства, здійснює контроль за їх будівництвом, бере участь у розробленні
проектів благоустрою територій населених пунктів; 
-  здійснює  відповідно  до  законодавства  контроль  за  організацією  та  якістю
обслуговування  населення  підприємствами,  установами  та  організаціями
житлово- комунального господарства.

3. Права сектору 
3.1. Сектор має право: 
-  одержувати  в  установленому  порядку  від  інших  структурних  підрозділів
селищної ради, підприємств, установ, організацій інформацію, документи, інші
матеріали,  а  від  місцевих органів  статистики –  безоплатно  статистичні  дані,
необхідні для виконання покладених на нього завдань дані; 



- одержувати від юридичних і фізичних осіб потрібні документи та матеріали
для підготовки проектів рішень селищної ради; 
-  залучати  спеціалістів  інших  структурних  підрозділів  селищної  ради,
підприємств, установ та організацій, об’єднань громадян (за погодженням з їх
керівниками) для розгляду питань, що належать до його компетенції; 
-  відповідно  до  вимог  чинного  законодавства  направляти  повідомлення
громадянам, посадовим особам підприємств, організацій, установ незалежно від
форми  власності,  для  надання  усних  або  письмових  пояснень  у  зв’язку  з
порушенням  ними  вимог  у  сфері  архітектури,  містобудування,  зовнішнього
благоустрою території; 
-  здійснювати  відповідно  до  чинного  законодавства  фото,  відео  зйомки,
звукозапис,  як  допоміжний  засіб  для  запобігання  порушень  вимог
законодавства; 
-  виконувати  інші  дії,  що  не  суперечать  чинному  законодавству  України,
необхідні  для  виконання  завдань  і  функцій  сектору,  визначених  цим
Положенням. 
4. Організація роботи сектору 
Сектор очолює завідувач – головний архітектор, який призначається на посаду
та звільняється з посади розпорядженням селищного голови; 
Завідувач сектору – головний архітектор : 
- здійснює загальне керівництво діяльністю сектору; 
- узгоджує посадові обов’язки працівників сектору; 
-  видає  в  межах  своїх  повноважень  накази,  організовує  і  контролює  їх
виконання; 
-  візує  проекти  рішень  селищної  ради,  виконавчого  комітету,  розпоряджень
селищного голови з питань, що стосуються діяльності сектору; 
- координує роботу сектору; 
-  забезпечує  у  межах  своєї  компетенції  контроль  за  станом  справ  у  сфері
діяльності сектору, вживає необхідних заходів до їх поліпшення; 
-  підтримує  зв’язки  з  відповідними  відділами  та  управліннями  інших  рад  з
питань обміну досвідом; 
-  бере  участь  у  засіданнях  селищної  ради,  виконавчого  комітету,  нарадах
селищного голови у разі розгляду питань, що стосуються компетенції сектору; 
-  розподіляє  обов’язки  між  працівниками  сектору,  очолює  і  контролює  їх
роботу. 
- контролює стан трудової та виконавчої дисципліни  сектору; 
-  виконує  інші  доручення  керівництва  виконавчого  комітету  селищної  ради,
пов’язані з діяльністю сектору; 
-  проводить  особистий  прийом  громадян  з  питань,  що  належить  до
повноважень сектору; 
- забезпечує дотримання працівниками сектору правил внутрішнього трудового
розпорядку та виконавської дисципліни; 
- розглядає запити і звернення депутатів;
- забезпечує охорону праці, пожежну безпеку у секторі;
- забезпечує укомплектування, зберігання та облік архівних документів; 



- забезпечує захист інформації з обмеженим доступом, персональних даних; 
- здійснює інші повноваження, визначені законом; 
-  вносить пропозиції  селищному голові щодо структури і  штату працівників
сектору. 

5. Заключні положення 
-  селищна  рада  створює  умови  для  ефективної  праці  фахівців  сектору,
підвищення  їх  кваліфікації,  забезпечує  їх  окремими  приміщеннями,
обладнанням,  оргтехнікою  та  необхідними  матеріалами  для  виконання
покладених на сектор завдань; 
-  ліквідація  або  реорганізація  сектору  проводиться  згідно  з  чинним
законодавством України. 

 

Селищний голова                                                                    Олена ПАНЧЕНКО



Додаток 1

Срібнянської селищної ради 

10.09.2021 року

(грн)

25530000000

(код бюджету)

Код Усього Загальний фонд

Спеціальний фонд

усього

1 2 3 4 5 6

10000000 69,332,180.00 69,278,980.00 53,200.00 0.00

11000000 51,950,200.00 51,950,200.00 0.00 0.00

11010000 Податок та збір на доходи фізичних осіб 51,950,200.00 51,950,200.00 0.00 0.00

11010100 34,239,600.00 34,239,600.00 0.00 0.00

11010200 1,491,400.00 1,491,400.00 0.00 0.00

11010400 16,119,200.00 16,119,200.00 0.00 0.00

11010500 100,000.00 100,000.00 0.00 0.00

13000000 169,930.00 169,930.00 0.00 0.00

13010000 167,510.00 167,510.00 0.00 0.00

13010100 96,340.00 96,340.00 0.00 0.00

13010200 71,170.00 71,170.00 0.00 0.00

13030000 2,420.00 2,420.00 0.00 0.00

13030100 2,420.00 2,420.00 0.00 0.00

14000000 1,397,800.00 1,397,800.00 0.00 0.00

14020000 278,000.00 278,000.00 0.00 0.00

14021900 Пальне 278,000.00 278,000.00 0.00 0.00

14030000 972,000.00 972,000.00 0.00 0.00

14031900 Пальне 972,000.00 972,000.00 0.00 0.00

14040000 147,800.00 147,800.00 0.00 0.00

18000000 15,761,050.00 15,761,050.00 0.00 0.00

18010000 6,815,860.00 6,815,860.00 0.00 0.00

18010100 5,530.00 5,530.00 0.00 0.00

18010200 6,870.00 6,870.00 0.00 0.00

18010300 11,670.00 11,670.00 0.00 0.00

18010400 93,100.00 93,100.00 0.00 0.00

18010500 490,170.00 490,170.00 0.00 0.00

18010600 5,035,560.00 5,035,560.00 0.00 0.00

18010700 490,660.00 490,660.00 0.00 0.00

до рішеня одинадцятоїї  сесії восьмого скликання                           
     Срібнянської селищної ради

ДОХОДИ
місцевого бюджету на 2021 рік

Найменування згідно з Класифікацією доходів 
бюджету у тому числі 

бюджет розвитку

Податкові надходження  

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

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

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

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

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

Рентна плата та плата за використання інших 
природних ресурсів 

Рентна плата за спеціальне використання лісових 
ресурсів 

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

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

Рентна плата за користування надрами 
загальнодержавного значення

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

Внутрішні податки на товари та послуги  

Акцизний податок з вироблених в Україні 
підакцизних товарів (продукції) 

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

Акцизний податок з реалізації суб`єктами 
господарювання роздрібної торгівлі підакцизних 
товарів 

Місцеві податки та збори, що сплачуються 
(перераховуються) згідно з Податковим кодексом 
України

Податок на майно 

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

Податок на нерухоме майно, відмінне від 
земельної ділянки, сплачений фізичними особами, 
які є власниками об`єктів житлової нерухомості 

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

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

Земельний податок з юридичних осіб 

Орендна плата з юридичних осіб 

Земельний податок з фізичних осіб 



18010900 657,300.00 657,300.00 0.00 0.00

18011100 25,000.00 25,000.00 0.00 0.00

18030000 210.00 210.00 0.00 0.00

18030100 210.00 210.00 0.00 0.00

18050000 8,944,980.00 8,944,980.00 0.00 0.00

18050300 73,600.00 73,600.00 0.00 0.00

18050400 2,102,300.00 2,102,300.00 0.00 0.00

18050500 6,769,080.00 6,769,080.00 0.00 0.00

19000000 53,200.00 0.00 53,200.00 0.00

19010000 53,200.00 0.00 53,200.00 0.00

19010100 46,930.00 0.00 46,930.00 0.00

19010300 6,270.00 0.00 6,270.00 0.00

20000000 2,750,220.00 988,820.00 1,761,400.00 0.00

21000000 120.00 120.00 0.00 0.00

21080000 120.00 120.00 0.00 0.00

21081100 120.00 120.00 0.00 0.00

22000000 987,140.00 987,140.00 0.00 0.00

22010000 Плата за надання адміністративних послуг 730,740.00 730,740.00 0.00 0.00

22010300 2,520.00 2,520.00 0.00 0.00

22012500 Плата за надання інших адміністративних послуг 132,920.00 132,920.00 0.00 0.00

22012600 595,300.00 595,300.00 0.00 0.00

22080000 192,000.00 192,000.00 0.00 0.00

22080400 192,000.00 192,000.00 0.00 0.00

22090000 62,800.00 62,800.00 0.00 0.00

22090100 61,650.00 61,650.00 0.00 0.00

22090400 1,150.00 1,150.00 0.00 0.00

22130000 1,600.00 1,600.00 0.00 0.00

24000000 1,560.00 1,560.00 0.00 0.00

24060000 1,560.00 1,560.00 0.00 0.00

24060300 1,560.00 1,560.00 0.00 0.00

25000000 1,761,400.00 0.00 1,761,400.00 0.00

25010000 1,361,400.00 0.00 1,361,400.00 0.00

25010100 670,000.00 0.00 670,000.00 0.00

25010200 354,900.00 0.00 354,900.00 0.00

25010300 336,500.00 0.00 336,500.00 0.00

25020000 400,000.00 0.00 400,000.00 0.00

25020200 400,000.00 0.00 400,000.00 0.00

30000000 2,440.00 0.00 2,440.00 2,440.00

Орендна плата з фізичних осіб 

Транспортний податок з юридичних осіб 

Туристичний збір 

Туристичний збір, сплачений юридичними 
особами 

Єдиний податок  

Єдиний податок з юридичних осіб 

Єдиний податок з фізичних осіб 

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

Інші податки та збори 

Екологічний податок 

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

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

Неподаткові надходження  

Доходи від власності та підприємницької 
діяльності  

Інші надходження  

Адміністративні штрафи та інші санкції 

Адміністративні збори та платежі, доходи від 
некомерційної господарської діяльності 

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

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

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

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

Державне мито  

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

Державне мито, пов`язане з видачею та 
оформленням закордонних паспортів (посвідок) та 
паспортів громадян України  

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 

Інші неподаткові надходження  

Інші надходження  

Інші надходження  

Власні надходження бюджетних установ  

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

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

Надходження бюджетних установ від додаткової 
(господарської) діяльності 

Плата за оренду майна бюджетних установ, що 
здійснюється відповідно до Закону України `Про 
оренду державного та комунального майна`

Інші джерела власних надходжень бюджетних 
установ  

Надходження, що отримують бюджетні установи 
від підприємств, організацій, фізичних осіб та від 
інших бюджетних установ для виконання цільових 
заходів, у тому числі заходів з відчуження для 
суспільних потреб земельних ділянок та 
розміщених на них інших об`

Доходи від операцій з капіталом  



33000000 2,440.00 0.00 2,440.00 2,440.00

33010000 2,440.00 0.00 2,440.00 2,440.00

33010100 2,440.00 0.00 2,440.00 2,440.00

72,084,840.00 70,267,800.00 1,817,040.00 2,440.00

40000000 30,557,555.70 30,557,555.70 0.00 0.00

41000000 30,557,555.70 30,557,555.70 0.00 0.00

41030000 29,667,273.00 29,667,273.00 0.00 0.00

41033900 27,773,100.00 27,773,100.00 0.00 0.00

41034500 784,173.00 784,173.00 0.00 0.00

41035500 1,110,000.00 1,110,000.00 0.00 0.00

41050000 890,282.70 890,282.70 0.00 0.00

41051200 61,810.00 61,810.00 0.00 0.00

41051400 555,972.70 555,972.70 0.00 0.00

41053900 Інші субвенції з місцевого бюджету 12,700.00 12,700.00 0.00 0.00

41055000 259,800.00 259,800.00 0.00 0.00

X Разом доходів 102,642,395.70 100,825,355.70 1,817,040.00 2,440.00

Селищний голова Олена ПАНЧЕНКО

Кошти від продажу землі і нематеріальних 
активів 

Кошти від продажу землі  

Кошти від продажу земельних ділянок 
несільськогосподарського призначення, що 
перебувають у державній або комунальній 
власності, та земельних ділянок, які знаходяться на 
території Автономної Республіки Крим

Усього доходів (без урахування міжбюджетних 
трансфертів)

Офіційні трансферти  

Від органів державного управління  

Субвенції з державного бюджету місцевим 
бюджетам

Освітня субвенція з державного бюджету місцевим 
бюджетам 

Субвенція з державного бюджету місцевим 
бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-
економічного розвитку окремих територій

Субвенція з державного бюджету місцевим 
бюджетам на реалізацію заходів, спрямованих на 
підвищення доступності широкосмугового доступу 
до Інтернету в сільській місцевості

Субвенції з місцевих бюджетів іншим місцевим 
бюджетам

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

Субвенція з місцевого бюджету на забезпечення 
якісної, сучасної та доступної загальної середньої 
освіти `Нова українська школа` за рахунок 
відповідної субвенції з державного бюджету

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



Додаток 2

Срібнянської селищної ради 
10.09.2021 року

2553000000

(код бюджету) (грн)

Код Усього Загальний фонд

Спеціальний фонд

усього

1 2 3 4 5 6

Фінансування за типом кредитора

200000 Внутрішнє фінансування 8,620,702.80 6,185,627.80 2,435,075.00 2,199,159.00

203000 Інше внутрішнє фінансування 0.00 0.00 0.00 0.00

203410 Одержано 11,478,219.00 11,478,219.00 0.00 0.00

203420 Повернено -11,478,219.00 -11,478,219.00 0.00 0.00

208000 8,620,702.80 6,185,627.80 2,435,075.00 2,199,159.00

208100 На початок періоду 8,620,702.80 8,306,697.80 314,005.00 78,089.00

208400 0.00 -2,121,070.00 2,121,070.00 2,121,070.00

X Загальне фінансування 8,620,702.80 6,185,627.80 2,435,075.00 2,199,159.00

Фінансування за типом боргового зобов’язання

600000 Фінансування за активними операціями 8,620,202.80 6,185,627.80 2,434,575.00 2,199,159.00

602000 Зміни обсягів бюджетних коштів 8,620,202.80 6,185,627.80 2,434,575.00 2,199,159.00

602100 На початок періоду 8,620,202.80 8,306,697.80 313,505.00 78,089.00

602400 0.00 -2,121,070.00 2,121,070.00 2,121,070.00

603000 0.00 0.00 0.00 0.00

603000 0.00 0.00 0.00 0.00

X Загальне фінансування 8,620,202.80 6,185,627.80 2,434,575.00 2,199,159.00

Селищний голова Олена ПАНЧЕНКО

до рішеня одинадцятоїї  сесії восьмого скликання                           
     Срібнянської селищної ради

ФІНАНСУВАННЯ
місцевого бюджету на 2021 рік

Найменування згідно з Класифікацією фінансування 
бюджету у тому числі 

бюджет розвитку

Фінансування за рахунок зміни залишків коштів 
бюджетів

Кошти, що передаються із загального фонду 
бюджету до бюджету розвитку (спеціального 
фонду)

Кошти, що передаються із загального фонду 
бюджету до бюджету розвитку (спеціального 
фонду)

Фінансування за рахунок коштів єдиного 
казначейського рахунку

Фінансування за рахунок коштів єдиного 
казначейського рахунку



Додаток 3

Срібнянської селищної ради 
10.09.2021 року

РОЗПОДІЛ

видатків місцевого бюджету на 2021 рік

2553000000

(код бюджету) (грн.)

Загальний фонд Спеціальний фонд

Разом
усього

з них

усього

з них

оплата праці оплата праці

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

0100000 Срібнянська селищна рада 34,494,950.00 33,644,950.00 18,519,570.00 1,304,100.00 850,000.00 3,335,829.00 1,921,813.00 1,344,016.00 130,000.00 304,365.00 1,991,813.00 37,830,779.00

0110000 Cрібнянська селищна рада(виконавчий апарат) 34,494,950.00 33,644,950.00 18,519,570.00 1,304,100.00 850,000.00 3,335,829.00 1,921,813.00 1,344,016.00 130,000.00 304,365.00 1,991,813.00 37,830,779.00

0110150 0150 0111 13,981,000.00 13,981,000.00 10,296,670.00 714,000.00 0.00 108,000.00 28,000.00 55,000.00 0.00 0.00 53,000.00 14,089,000.00

0110160 0160 0111 252,300.00 252,300.00 192,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 252,300.00

0110180 0180 0133 Інша діяльність у сфері державного управління 452,050.00 452,050.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 452,050.00

0112010 2010 0731 2,514,040.00 2,514,040.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,514,040.00

0112111 2111 0726 871,560.00 871,560.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 871,560.00

0112144 2144 0763 466,800.00 466,800.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 466,800.00

0112145 2145 0763 70,000.00 70,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 70,000.00

0112152 2152 0763 Інші програми та заходи у сфері охорони здоров`я 31,000.00 31,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 31,000.00

0113032 3032 1070 26,000.00 26,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 26,000.00

0113050 3050 1070 12,700.00 12,700.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 12,700.00

0113104 3104 1020 7,103,000.00 7,103,000.00 5,609,755.00 178,600.00 0.00 660,000.00 0.00 615,000.00 0.00 65,000.00 45,000.00 7,763,000.00

0113112 3112 1040 20,000.00 20,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20,000.00

0113121 3121 1040 584,500.00 584,500.00 451,970.00 9,500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 584,500.00

0113192 3192 1030 15,000.00 15,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 15,000.00

0113210 3210 1050 Організація та проведення громадських робіт 318,500.00 318,500.00 260,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 318,500.00

0113242 3242 1090 214,000.00 214,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 214,000.00

0114082 4082 0829 Інші заходи в галузі культури і мистецтва 25,000.00 25,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 25,000.00

0116012 6012 0620 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 338,600.00 0.00 338,600.00 130,000.00 175,000.00 0.00 338,600.00

0116020 6020 0620 850,000.00 0.00 0.00 0.00 850,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 850,000.00

0116030 6030 0620 Організація благоустрою населених пунктів 3,543,000.00 3,543,000.00 1,709,175.00 300,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3,543,000.00

0117130 7130 0421 Здійснення заходів із землеустрою 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 200,000.00 200,000.00 0.00 0.00 0.00 200,000.00 200,000.00

0117330 7330 0443 Будівництво-1 інших об`єктів комунальної власності 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 50,000.00 50,000.00 0.00 0.00 0.00 50,000.00 50,000.00

0117350 7350 0443 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 757,200.00 757,200.00 0.00 0.00 0.00 757,200.00 757,200.00

0117363 7363 0490 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 784,173.00 784,173.00 0.00 0.00 0.00 784,173.00 784,173.00

до рішеня одинадцятоїї  сесії восьмого скликання                                
Срібнянської селищної ради

Код Програмної 
класифікації 
видатків та 

кредитування 
місцевого 
бюджету

Код Типової 
програмної 
класифікації 
видатків та 

кредитування 
місцевого 
бюджету

Код 
Функціональної 

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

видатки 
споживання

видатки 
розвитку

у тому числі 
бюджет 
розвитку

видатки 
споживання

видатки 
розвитку

комунальні 
послуги та 
енергоносії

комунальні 
послуги та 

енергоносії

Організаційне, інформаційно-аналітичне та 
матеріально-технічне забезпечення діяльності 
обласної ради, районної ради, районної у місті 
ради (у разі її створення), міської, селищної, 
сільської рад

Керівництво і управління у відповідній сфері у 
містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних 
громадах

Багатопрофільна стаціонарна медична допомога 
населенню

Первинна медична допомога населенню, що 
надається центрами первинної медичної (медико-
санітарної) допомоги

Централізовані заходи з лікування хворих на 
цукровий та нецукровий діабет

Централізовані заходи з лікування онкологічних 
хворих

Надання пільг окремим категоріям громадян з 
оплати послуг зв`язку

Пільгове медичне обслуговування осіб, які 
постраждали внаслідок Чорнобильської 
катастрофи

Забезпечення соціальними послугами за місцем 
проживання громадян, які не здатні до 
самообслуговування у зв`язку з похилим віком, 
хворобою, інвалідністю

Заходи державної політики з питань дітей та їх 
соціального захисту

Утримання та забезпечення діяльності центрів 
соціальних служб

Надання фінансової підтримки громадським 
об`єднанням ветеранів і осіб з інвалідністю, 
діяльність яких має соціальну спрямованість

Інші заходи у сфері соціального захисту і 
соціального забезпечення

Забезпечення діяльності з виробництва, 
транспортування, постачання теплової енергії

Забезпечення функціонування підприємств, 
установ та організацій, що виробляють, виконують 
та/або надають житлово-комунальні послуги

Розроблення схем планування та забудови 
територій (містобудівної документації)

Виконання інвестиційних проектів в рамках 
здійснення заходів щодо соціально-економічного 
розвитку окремих територій



0117461 7461 0456 1,900,000.00 1,900,000.00 0.00 0.00 0.00 100,000.00 100,000.00 0.00 0.00 0.00 100,000.00 2,000,000.00

0117540 7540 0460 1,110,000.00 1,110,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,110,000.00

0117621 7621 0470 Підтримка діяльності готельного господарства 114,500.00 114,500.00 0.00 102,000.00 0.00 46,300.00 0.00 46,300.00 0.00 32,300.00 0.00 160,800.00

0117660 7660 0490 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,440.00 2,440.00 0.00 0.00 0.00 2,440.00 2,440.00

0117680 7680 0490 5,000.00 5,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5,000.00

0117691 7691 0490 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 32,065.00 0.00 32,065.00 0.00 32,065.00 0.00 32,065.00

0118110 8110 0320 15,000.00 15,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 15,000.00

0118311 8311 0511 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 257,051.00 0.00 257,051.00 0.00 0.00 0.00 257,051.00

0600000 60,059,988.50 60,059,988.50 42,456,971.55 4,210,200.00 0.00 854,286.00 279,786.00 529,500.00 0.00 0.00 324,786.00 60,914,274.50

0610000 60,059,988.50 60,059,988.50 42,456,971.55 4,210,200.00 0.00 854,286.00 279,786.00 529,500.00 0.00 0.00 324,786.00 60,914,274.50

0610160 0160 0111 1,011,600.00 1,011,600.00 816,800.00 9,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,011,600.00

0611010 1010 0910 Надання дошкільної освіти 7,904,600.00 7,904,600.00 5,314,900.00 630,000.00 0.00 370,250.00 20,250.00 350,000.00 0.00 0.00 20,250.00 8,274,850.00

0611021 1021 0921 16,460,062.25 16,460,062.25 9,435,250.00 3,465,700.00 0.00 264,250.00 39,750.00 179,500.00 0.00 0.00 84,750.00 16,724,312.25

0611031 1031 0921 27,773,100.00 27,773,100.00 22,764,840.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 27,773,100.00

0611061 1061 0921 37,260.28 37,260.28 30,540.28 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 37,260.28

0611070 1070 0960 1,399,600.00 1,399,600.00 1,045,500.00 76,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,399,600.00

0611130 1130 0990 1,249,600.00 1,249,600.00 1,012,100.00 18,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,249,600.00

0611141 1141 0990 3,629,500.00 3,629,500.00 1,975,000.00 11,500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3,629,500.00

0611142 1142 0990 Інші програми та заходи у сфері освіти 24,050.00 24,050.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 24,050.00

0611181 1181 0990 74,841.00 74,841.00 0.00 0.00 0.00 18,089.00 18,089.00 0.00 0.00 0.00 18,089.00 92,930.00

0611182 1182 0990 375,085.70 375,085.70 0.00 0.00 0.00 180,887.00 180,887.00 0.00 0.00 0.00 180,887.00 555,972.70

0611200 1200 0990 41,000.00 41,000.00 33,607.00 0.00 0.00 20,810.00 20,810.00 0.00 0.00 0.00 20,810.00 61,810.00

0611210 1210 0990 34,689.27 34,689.27 28,434.27 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 34,689.27

0613131 3131 1040 5,000.00 5,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5,000.00

0615011 5011 0810 30,000.00 30,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 30,000.00

0615012 5012 0810 10,000.00 10,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10,000.00

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

Реалізація заходів, спрямованих на підвищення 
доступності широкосмугового доступу до Інтернету 
в сільській місцевості

Підготовка земельних ділянок 
несільськогосподарського призначення або прав 
на них комунальної власності для продажу на 
земельних торгах та проведення таких торгів

Членські внески до асоціацій органів місцевого 
самоврядування

Виконання заходів за рахунок цільових фондів, 
утворених Верховною Радою Автономної 
Республіки Крим, органами місцевого 
самоврядування і місцевими органами виконавчої 
влади і фондів, утворених Верховною Радою 
Автономної Республіки Крим, органами місце

Заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних 
ситуацій та наслідків стихійного лиха

Охорона та раціональне використання природних 
ресурсів

Відділ освіти,сім'ї,молоді та спорту Срібнянської 
селищної ради

Відділ освіти,сім'ї,молоді та спорту Срібнянської 
селищної ради

Керівництво і управління у відповідній сфері у 
містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних 
громадах

Надання загальної середньої освіти закладами 
загальної середньої освіти

Надання загальної середньої освіти закладами 
загальної середньої освіти

Надання загальної середньої освіти закладами 
загальної середньої освіти

Надання позашкільної освіти закладами 
позашкільної освіти, заходи із позашкільної роботи 
з дітьми

Методичне забезпечення діяльності закладів 
освіти

Забезпечення діяльності інших закладів у сфері 
освіти

Співфінансування заходів, що реалізуються за 
рахунок субвенції з державного бюджету місцевим 
бюджетам на забезпечення якісної, сучасної та 
доступної загальної середньої освіти `Нова 
українська школа`

Виконання заходів, спрямованих на забезпечення 
якісної, сучасної та доступної загальної середньої 
освіти «Нова українська школа» за рахунок 
субвенції з державного бюджету місцевим 
бюджетам

Надання освіти за рахунок субвенції з державного 
бюджету місцевим бюджетам на надання 
державної підтримки особам з особливими 
освітніми потребами

Надання освіти за рахунок залишку коштів за 
субвенцією з державного бюджету місцевим 
бюджетам на надання державної підтримки 
особам з особливими освітніми потребами

Здійснення заходів та реалізація проектів на 
виконання Державної цільової соціальної 
програми `Молодь України`

Проведення навчально-тренувальних зборів і 
змагань з олімпійських видів спорту

Проведення навчально-тренувальних зборів і 
змагань з неолімпійських видів спорту



1000000 8,184,100.00 8,184,100.00 5,991,485.00 432,900.00 0.00 62,000.00 0.00 62,000.00 27,000.00 0.00 0.00 8,246,100.00

1010000 8,184,100.00 8,184,100.00 5,991,485.00 432,900.00 0.00 62,000.00 0.00 62,000.00 27,000.00 0.00 0.00 8,246,100.00

1010160 0160 0111 375,400.00 375,400.00 299,500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 375,400.00

1011080 1080 0960 Надання спеціальної освіти мистецькими школами 1,088,200.00 1,088,200.00 813,600.00 85,000.00 0.00 45,000.00 0.00 45,000.00 25,000.00 0.00 0.00 1,133,200.00

1014030 4030 0824 Забезпечення діяльності бібліотек 2,045,500.00 2,045,500.00 1,522,400.00 95,100.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,045,500.00

1014040 4040 0824 Забезпечення діяльності музеїв i виставок 115,000.00 115,000.00 77,900.00 2,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 115,000.00

1014060 4060 0828 4,156,200.00 4,156,200.00 2,975,785.00 250,800.00 0.00 17,000.00 0.00 17,000.00 2,000.00 0.00 0.00 4,173,200.00

1014081 4081 0829 383,800.00 383,800.00 302,300.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 383,800.00

1014082 4082 0829 Інші заходи в галузі культури і мистецтва 20,000.00 20,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20,000.00

3700000 4,171,945.00 4,171,945.00 1,250,000.00 30,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4,171,945.00

3710000 4,171,945.00 4,171,945.00 1,250,000.00 30,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4,171,945.00

3710160 0160 0111 1,542,970.00 1,542,970.00 1,250,000.00 30,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,542,970.00

3719110 9110 0180 Реверсна дотація 2,483,900.00 2,483,900.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,483,900.00

3719770 9770 0180 Інші субвенції з місцевого бюджету 145,075.00 145,075.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 145,075.00

X X X УСЬОГО 106,910,983.50 106,060,983.50 68,218,026.55 5,977,200.00 850,000.00 4,252,115.00 2,201,599.00 1,935,516.00 157,000.00 304,365.00 2,316,599.00 111,163,098.50

Селищний голова Олена ПАНЧЕНКО

Відділ культури та туризму Срібнянської селищної 
ради

Відділ культури та туризму Срібнянської селищної 
ради

Керівництво і управління у відповідній сфері у 
містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних 
громадах

Забезпечення діяльності палаців i будинків 
культури, клубів, центрів дозвілля та iнших клубних 
закладів

Забезпечення діяльності інших закладів в галузі 
культури і мистецтва

Фінансове управління Срібнянської селищної 
ради

Фінансове управління Срібнянської селищної 
ради

Керівництво і управління у відповідній сфері у 
містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних 
громадах



Додаток 4

Срібнянської селищної ради 
10.09.2021 року

КРЕДИТУВАННЯ

місцевого бюджету у 2021 році

25530000000

(код бюджету) (грн.)

Надання кредитів Повернення кредитів Кредитування, усього

спеціальний фонд

разом

спеціальний фонд

разом

спеціальний фонд

разом
усього усього усього

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

0100000 Срібнянська селищна рада 100,000.00 41,100.00 0.00 141,100.00 0.00 -41,100.00 0.00 -41,100.00 100,000.00 0.00 0.00 100,000.00

0110000 Cрібнянська селищна рада(виконавчий апарат) 100,000.00 41,100.00 0.00 141,100.00 0.00 -41,100.00 0.00 -41,100.00 100,000.00 0.00 0.00 100,000.00

0118831 8831 1060 100,000.00 41,100.00 0.00 141,100.00 0.00 0.00 0.00 0.00 100,000.00 41,100.00 0.00 141,100.00

4113 Надання інших внутрішніх кредитів 100,000.00 41,100.00 0.00 141,100.00 0.00 0.00 0.00 0.00 100,000.00 41,100.00 0.00 141,100.00

0118832 8832 1060 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -41,100.00 0.00 -41,100.00 0.00 -41,100.00 0.00 -41,100.00

4123 Повернення інших внутрішніх кредитів 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -41,100.00 0.00 -41,100.00 0.00 -41,100.00 0.00 -41,100.00

Х Х Х УСЬОГО 100,000.00 41,100.00 0.00 141,100.00 0.00 -41,100.00 0.00 -41,100.00 100,000.00 0.00 0.00 100,000.00

Селищний голова Олена ПАНЧЕНКО

до рішеня одинадцятоїї  сесії восьмого скликання  
                              Срібнянської селищної ради

Код Програмної 
класифікації 
видатків та 

кредитування 
місцевого 
бюджету

Код Типової 
програмної 
класифікації 
видатків та 

кредитування 
місцевого 
бюджету

Код 
Функціональної 

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

загальний 
фонд

загальний 
фонд

загальний 
фонд

у тому 
числі 

бюджет 
розвитку

у тому 
числі 

бюджет 
розвитку

у тому 
числі 

бюджет 
розвитку

Надання довгострокових кредитів 
індивідуальним забудовникам житла на селі

Повернення довгострокових кредитів, наданих 
індивідуальним забудовникам житла на селі



                      Додаток 5

Срібнянської селищної ради 
10.09.2021 року

   Срібнянської селищної  територіальної громади 
25530000000
(код бюджету)

            1. Показники міжбюджетних трансфертів з інших бюджетів

Усього

1 2 3
І. Трансферти до загального фонду бюджету

41033900             27,773,100.00    

41034500                  784,173.00    

41035500               1,110,000.00    

41051200

61810

41051400 555,972.70
41053900 Інші субвенції з місцевого бюджету 12,700.00

41055000 259,800.00
ІІ. Трансферти до спеціального фонду бюджету

Х УСЬОГО за розділами І, ІІ, у тому числі: 30,557,555.70
Х загальний фонд 30,557,555.70
Х спеціальний фонд

            2. Показники міжбюджетних трансфертів  іншим бюджетам

Усього

1 2 3 4
І. Трансферти до загального фонду бюджету

9110 Реверсна дотація 2,483,900.00
Державний бюджет

до рішеня одинадцятоїї  сесії восьмого скликання             
                   Срібнянської селищної ради

 Міжбюджетні трансферти   на  2021 рік

Код Класифікації 
доходу бюджету / Код 
бюджету

Найменування трансферту / Найменування 
бюджету - надавача міжбюджетного трансферту

Освітня субвенція з державного бюджету місцевим 
бюджетам 

Субвенція з державного бюджету місцевим 
бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-

економічного розвитку окремих територій

Субвенція з державного бюджету місцевим 
бюджетам на реалізацію заходів, спрямованих на 
підвищення доступності широкосмугового доступу 

до Інтернету в сільській місцевості

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

субвенції з державного бюджету

Субвенція з місцевого бюджету на забезпечення 
якісної, сучасної та доступної загальної середньої 

освіти `Нова українська школа` за рахунок 
відповідної субвенції з державного бюджету

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

охорони здоров`я за рахунок відповідної субвенції 
з державного бюджету

Код Програмної 
класифікації видатків 
та кредитування 
місцевого  бюджету / 
Код бюджету

програмної 
класифікації 
видатків та 

кредитування 
місцевого  
бюджету

Найменування трансферту / 
Найменування бюджету - 

отримувача міжбюджетного 
трансферту



9770 145,075.00

Чернігівський обласний бюджет 98,075.00
Прилуцький районний бюджет 47000.00

ІІ. Трансферти до спеціального фонду бюджету

Х Х 2,628,975.00
Х Х загальний фонд 2,628,975.00
Х Х спеціальний фонд

Селищний голова Олена ПАНЧЕНКО

Інша субвенція з місцевого 
бюджету

УСЬОГО за розділами І, ІІ, у тому 
числі:



Додаток 6

10.09.2021 року

25530000000
(код бюджету)

(грн)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

0100000 Срібнянська селищна рада 100000.00 1921813.00

0110000 Срібнянська селищна рада 100000.00 1921813.00

0110150 0150 0111 Капітальні видатки 28000.00

117130 7130 0421 Здійснення заходів із землеустрою Капітальні видатки 200000.00

0117330 Будівництво  інших об`єктів комунальної власності 0.00 50000.00

0117330 7330 0443 Будівництво  інших об`єктів комунальної власності Капітальні видатки 50000.00

0117350 7350 0443 Капітальні видатки 757200.00

0117360 Виконання інвестиційних проектів 784173.00 784173.00

0117363 7363 0490 2021 784173.00 784173.00 100

0117460 100000.00 100000.00

0117461 7461 0456 2021 100000.00 100000.00 100

0117660 7660 0490 Капітальні видатки 2440.00

0600000 0.00 249272.00

0610000 0.00 249272.00

0611010 1010 0910 Надання дошкільної освіти Капітальні видатки 20250.00

61021 1021 0921 39750.00

0611200 1200 0990 Капітальні видатки 20810.00

до рішеня одинадцятоїї  сесії восьмого скликання                                
Срібнянської селищної ради

Розподіл коштів бюджету розвитку місцевого бюджету Срібнянської селищної територіальної громади на здійснення заходів із будівництва,реконструкції і реставрації 
об'єктів виробничої,комунікаційної та соціальної інфраструктури  за об'єктами у  2021 році

Код 
Програмної 
класифікації 
видатків та 

кредитуванн
я місцевого 

бюджету

Код 
Типової 

програмної 
класифікації 
видатків та 
кредитуван

ня 
місцевого 
бюджету

Код 
Функціонал

ьної 
класифікації 
видатків та 
кредитуван
ня бюджету

Найменування головного розпорядника коштів місцевого 
бюджету/ відповідального виконавця, найменування бюджетної 
програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків 

та кредитування місцевого бюджету

Найменування об"єкта будівництва/ вид будівельних робіт,у тому числі проектні 
роботи

Загальна 
тривалість 

будівництва 
(рік початку і 
завершення)

Загальна 
вартість 

будівництва, 
гривень

Рівень 
виконання 

робіт на 
початок 

бюджетног
о періоду,

%

Обсяг видатків 
бюжжету 

розвитку, які 
спрямовуються 
на будівництво 

об'єкта у 
бюджетному 

періоді, гривень

Рівень 
готовності 
об'єкта на 

кінець 
бюджетного 
періоду, %

Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-
технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної 
ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, 
селищної, сільської рад

Розроблення схем планування та забудови територій 
(містобудівної документації)

Виконання інвестиційних проектів в рамках здійснення заходів 
щодо соціально-економічного розвитку окремих територій

Капітальний ремонт системи електропостачання з встановленням автономного 
джерела живлення для потреб закладк Комунальне некомерційне підприємство 

"Срібнянська центральна лікарня" Срібнянської селищної ради Чернігівської області 
за адресою: Чернігівська область. смт Срібне. вул. Миру.19

Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої 
інфраструктури

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

Виготовлення  робочого проекту та капітальний ремонт автомобільної дороги 
комунальної власності 

Підготовка земельних ділянок несільськогосподарського 
призначення або прав на них комунальної власності для 
продажу на земельних торгах та проведення таких торгів

Відділ освіти,сім'ї,молоді та спорту Срібнянської селищної 
ради

Відділ освіти,сім'ї,молоді та спорту Срібнянської селищної 
ради

Надання загальної середньої освіти закладами 
загальної середньої освіти

Виготовлення проєктно-кошторисної документації системи газопостачання по 
заміні вузлів обліку природного газу з облаштуванням дистанційної передачі даних

Надання освіти за рахунок субвенції з державного бюджету 
місцевим бюджетам на надання державної підтримки особам з 
особливими освітніми потребами



611181 1181 0990 Капітальні видатки 15315.00

611182 1182 0990 Капітальні видатки 153147.00

X X X УСЬОГО X X X 2,171,085.00 X

Селищний голова Олена ПАНЧЕНКО

Співфінансування заходів, що реалізуються за рахунок субвенції 
з державного бюджету місцевим бюджетам на забезпечення 
якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти "Нова 
українська школа"

Виконання заходів, спрямованих на забезпечення якісної, 
сучасної та доступної загальної середньої освіти "Нова 
українська школа" за рахунок субвенції з державного бюджету 
місцевим бюджетам



Додаток 7

10.09.2021 року10.09.2021 року

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

25530000000
(код бюджету)

(грн)

Найменування місцевої/регіональної програми

Усього Загальний фонд Спеціальний фонд

усього

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

0100000 Срібнянська селищна рада 12612301.00 11406950.00 1205351.00 907200.00

0110000 Срібнянська селищна рада 12612301.00 11406950.00 1205351.00 907200.00

0110180 0180 0133 Інша діяльність у сфері державного управління 152050.00 152050.00

150000.00 150000.00

150000.00 150000.00

0112010 2010 0731 2303000.00 2303000.00

211040.00 211040.00

0112111 2111 0726 753000.00 753000.00

60000.00 60000.00

58560.00 58560.00

0112144 2144 0763 466800.00 466800.00

0112145 2145 0763 Програма боротьби з онкологічними захворюваннями 70000.00 70000.00

до рішеня одинадцятоїї  сесії восьмого скликання                                
Срібнянської селищної ради

Код 
Програмної 
класифікації 
видатків та 

кредитування 
місцевого 
бюджету

Код Типової 
програмної 

класифікації 
видатків та 

кредитуванн
я місцевого 

бюджету

Код 
Функціона

льної 
класифіка

ції 
видатків 

та 
кредитува

ння 
бюджету

Найменування головного розпорядника коштів місцевого 
бюджету/ відповідального виконавця, найменування бюджетної 

програми згідно з Типовою програмною класифікацією 
видатків та кредитування місцевого бюджету

Дата та номер 
документа, яким 

затверджено місцеву 
регіональну програму

у тому числі 
бюджет 

розвитку

Програма заходів з відзначення державних та професійних 
свят,ювілейних та святкових дат,відзначення осіб,які зробили 
вагомий внесок у розвиток Срібнянської об'єднаної територіальної 
громади,здійснення представницьких та інших заходів на 2021-2025 
роки

Рішення  36 сесії 
7 скликання від 
13.10.2020 р.

Програма підтримки розвитку архівної справи комунальної 
установи "Трудовий архів" Срібнянської селищної ради на 2020-
2025 роки

Рішення  37 сесії 
7 скликання від 
22.10.2020 р.

Програма "Громадське бюджетування (бюджет участі) в 
Срібнянській селищній об'єднаній територіальній громаді на 2021-
2023 роки"

Рішення  36 сесії 
7 скликання від 
13.10.2020 р.

Багатопрофільна стаціонарна медична допомога 
населенню

Програма фінансової підтримки Комунального некомерційного 
підприємства "Срібнянська центральна лікарня" Срібнянської 
селищної ради Чернігівської області на 2021 рік

Рішення 2сесії 8 
скликання від 
23.12.2020 р.

Програма місцевих стимулів для медичних працівників які 
працюють в комунальних закладах охорони здор'я Срібнянської 

селищної ради на 2020-2023 рокив в новій редакції

Рішення  7 сесії 8 
скликання від 
11.06.2021 р.

Первинна медична допомога населенню, що 
надається центрами первинної медичної (медико-

санітарної) допомоги

Програма фінансової підтримки комунального некомерційного 
підприємства "Срібнянський центр первинної медико-санітарної 
допомоги"Срібнянської селищної ради на 2021 рік(зі змінами)

Рішення  36 сесії 
7скликання від 
13.10.2020 р., 
рішення 4 сесії 8 
скликання 
28.01.21р.

Програма про надання пільг хворим з ирковою недостатністю, що 
отримують програмний гемодіаліз в філії нефрології та гемодіалізу 
в м. Прилуках, на 2021- 2022 роки

Рішення 4сесії 8 
скликання від 
28.01.2021 р.

Програма місцевих стимулів для медичних працівників які 
працюють в комунальних закладах охорони здор'я Срібнянської 
селищної ради на 2020-2023 рокив новій редакції

Рішення  7 сесії 8 
скликання від 
11.06.2021 р.

Централізовані заходи з лікування хворих на 
цукровий та нецукровий діабет

Програма  забезпечення препаратами інсуліну хворих на цукровий 
та нецукровий діабет на 2021 рік ( зі змінами)

Рішення  36 сесії 
7 скликання від 
13.10.2020 р., 
рішення 4 сесії 8 
скликання 
28.01.21р.

Централізовані заходи з лікування онкологічних 
хворих

Рішення 4сесії 8 
скликання від 
28.01.2021 р.



0112152 2152 0763 Інші програми та заходи у сфері охорони здоров`я 31000.00 31000.00

0113032 3032 1070 26000.00 26000.00

0113112 3112 1040 20000.00 20000.00

113192 3192 1030 15000.00 15000.00

0113210 3210 1050 Організація та проведення громадських робіт 318500.00 318500.00

0113242 3242 1090 45000.00 45000.00

Програма "Турбота " на 2021-2025 роки 137000.00 137000.00

12000.00 12000.00

20000.00 20000.00

0116020 6020 0620 850000.00 850000.00

0116030 6030 0620 Організація благоустрою населених пунктів 3543000.00 3543000.00

0117330 7330 0443 Будівництво інших об`єктів комунальної власності Програма «Профілактика правопорушень на 2020-2022 роки» 50000.00 50000.00 50000.00

0117350 7350 0443 757200.00 757200.00 757200.00

0117461 7461 0456 2000000.00 1900000.00 100000.00 100000.00

0118110 8110 0320 15000.00 15000.00

0118311 8311 0511 33320.00 33320.00

Програма місцевих стимулів для медичних працівників які 
працюють в комунальних закладах охорони здор'я Срібнянської 
селищної ради на 2020-2023 роки)

Рішення  37 сесії 
7 скликання від 
22.10.2020 р.

Надання пільг окремим категоріям громадян з 
оплати послуг зв`язку

Програма відшкодування коштів за надання пільг з послугзв"язку 
окремим категоріям громадян на 2021 рік

Рішення 4сесії 8 
скликання від 
28.01.2021 р.

Заходи державної політики з питань дітей та їх 
соціального захисту

 Програма запобігання соціальному сирітству, подолання дитячої 
безпритульності і бездоглядності на 2021-2025 роки на території 
Срібнянської селищної ради Чернігівської області

Рішення 2сесії 8 
скликання від 
23.12.2020 р.

Надання фінансової підтримки громадським 
об`єднанням ветеранів і осіб з інвалідністю, 
діяльність яких має соціальну спрямованість

Програма фінансової підтримки організації ветеранів Срібнянської 
селищної ради на 2021 рік

Рішення 4сесії 8 
скликання від 
28.01.2021 р.

Програма організації та проведення громадських робіт на території 
Срібнянської селищної ради на 2021-2025 роки

Рішення  36 сесії 
7 скликання від 
13.10.2020 р.

Інші заходи у сфері соціального захисту і 
соціального забезпечення

Про затвердження Програми соціальної підтримки учасників 
бойових дій та членів їх сімей, що проживають на території 
Срібнянської селищної ради на 2021 - 2025 роки 

Рішення  36 сесії 
7 скликання від 
13.10.2020 р.

Програма про надання пільг хворим з ирковою недостатністю, що 
отримують програмний гемодіаліз в філії нефрології та гемодіалізу 
в м. Прилуках, на 2021- 2022 роки

Рішення 4сесії 8 
скликання від 
28.01.2021 р.

Програма надання матеріальної допомоги для проведення 
капітального ремонту власних житловихбудинках та квартирах 
особом з інвалідністю внаслідок війни та прирівняних до них осіб на 
2021 рік

Забезпечення функціонування підприємств, 
установ та організацій, що виробляють, виконують 
та/або надають житлово-комунальні послуги

 Програма " Фінансової підтримки КП "Комунгосп" Срібнянської 
селищної ради та здійснення внесків до його статутного капіталу на 
2020-2022 роки  "

Рішення  24 сесія 
7 скликання від 
20.12.2019 р.

Програма з благоустрою території Срібнянської селищної ради на 
2021-2025 роки

Рішення  36 сесії 
7 скликання від 
13.10.2020 р.

Рішення  26 сесії  
7 скликання від 
19.02.2020 р.

Розроблення схем планування та забудови 
територій (містобудівної документації)

Програма забезпечення розроблення містобудівної  
документації(генеральних планів населених пунктів Срібнянської 
селищної ради) на 2019-2029 роки

Рішення  16 сесії  
7 скликання від 
21.12.2018 р.

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

Програма ремонту та утримання доріг комунальної власності 
Срібнянської селищної ради на 2019-2021 роки

Рішення  18 сесії  
7 скликання від 
22.03.2019 р.

Заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних 
ситуацій та наслідків стихійного лиха

Програма забезпечення пожежної, техногенної безпеки та 
цивільного захисту на території Срібнянської селищної ради на 
2018-2022 роки (зі змінами)

Рішення  7 сесії 
7скликання від 
03.04.2018 р., 
рішення 4 сесії 8 
скликання 
27.01.21р.

Охорона та раціональне використання природних 
ресурсів

Програма охорони навколишнього середовища на території 
Срібнянської селищної ради на 2021 - 2025 роки 

Рішення  36 сесії 
7 скликання від 
13.10.2020 р.



0118311 8311 0511

223731.00 223731.00

0118831 8831 1060 141100.00 100000.00 41100.00

0600000 2179050.00 2179050.00 0.00 0.00

0610000 2179050.00 2179050.00 0.00 0.00

0611010 1010 0910 Надання дошкільної освіти 500000.00 500000.00

0611021 1021 0921 250000.00 250000.00

15000.00 15000.00

250000.00 250000.00

0611141 1141 0990 1100000.00 1100000.00

0611142 1142 0990 Інші програми та заходи у сфері освіти 24050.00 24050.00

0615011 5011 0810 30000.00 30000.00

0615012 5012 0810 10000.00 10000.00

X X X УСЬОГО X X
14791351.00 13586000.00 1205351.00 907200.00

Селищний голова Олена ПАНЧЕНКО

Охорона та раціональне використання природних 
ресурсів

Рішення  36 сесії 
7 скликання від 
13.10.2020 р.

Програма поводження з твердими побутовими відходами на 
території смт.Срібне та населених пунктів, що увійшли до складу 
Срібнянської селищної ради на 2021 - 2025 роки 

Надання довгострокових кредитів індивідуальним 
забудовникам житла на селі

Програма підтримки індивідуального житлового будівництва та 
розвитку особистого селянського господарства  "Власний дім" на 
2021-2023 роки на території Срібнянської селищної об'єднаної 
територіальної громади 

Рішення  36 сесії  
7 скликання від 
13.10.2020 р.

Відділ освіти,сім'ї,молоді та спорту 
Срібнянської селищної ради

Відділ освіти,сім'ї,молоді та спорту 
Срібнянської селищної ради

Програма"Організація харчування здобувачів освіти (вихованців) у 
закладах дошкільної та загальної  середньої освіти на 2020-2022 
роки"

Рішення  24 сесії 
7 скликання від 
20.12.2019 р.Надання загальної середньої освіти закладами 

загальної середньої освіти 

Програма забезпечення відшкодування вартості проїзду 
педагогічних працівників закладів дошкільної та загальної  
середньої освіти Срібнянської селищної ради до місць роботи та у 
зворотному напрямку на 2021 рік"

Рішення  36 сесії 
7 скликання від 
13.10.2020 р.

Програма оздоровлення та відпочинку дітей Срібнянської селищної 
ради  на 2021-2025 роки

Рішення 5 сесії 8 
скликання від 
03.03.2021 р.

Забезпечення діяльності інших закладів у сфері 
освіти

Програма " Про підвіз здобувачів освіти та педагогічних 
працівників закладів освіти Срібнянської селищної ради 
Чернігівської області до місця навчання, роботи та у зворотному 
напрямку на 2021-2023 роки "

Рішення  36 сесії 
7 скликання від 
13.10.2020 р.

Програма надання одноразової допомоги дітям-сиротам і дітям, 
позбавленим батьківського піклування, після досягнення 18-річного 
віку з числа випускників закладів загальної середньої освіти 
Срібнянської селищної ради  на 2021-2023 роки

Рішення  36 сесії 
7 скликання від 
13.10.2020 р.

Проведення навчально-тренувальних зборів і 
змагань з олімпійських видів спорту

Програма підтримки та розвитку фізичної культури і спорту на 
території Срібнянської селищної ради 2021-2023 роки

Рішення 36 сесії 7 
скликання від 
13.10.2020 р.

Проведення навчально-тренувальних зборів і 
змагань з неолімпійських видів спорту



УКРАЇНА
СРІБНЯНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА

ЧЕРНІГІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

РІШЕННЯ
(позачергова одинадцята сесія восьмого скликання)

10 вересня 2021 року
смт Срібне

Про внесення змін до рішення
другої сесії восьмого скликання 
селищної ради від 23.12.2020 
"Про місцевий бюджет
Срібнянської селищної 
територіальної  громади на 2021рік"
(25530000000)
(код бюджету)

Відповідно  до  частини  7  статті  78  Бюджетного  кодексу  України,
керуючись статтею 25, пунктом 23 частини 1  статті  26,  статею59,73 Закону
України "Про місцеве самоврядування в Україні",  селищна рада вирішила:

          1. Внести зміни до рішення другої сесії восьмого скликання селищної  
ради  від 23.12.2020 "Про місцевий бюджет Срібнянської селищної 
територіальної  громади  на 2021 рік", а саме:

1.1. Пункти 1-2  викласти в новій редакції:

            “1.  Визначити на 2021 рік: 

доходи селищного бюджету у сумі  102 642 395,70 гривень, у тому числі
доходи  загального  фонду  селищного  бюджету  –  100 825 355,70 гривень  та
доходи спеціального фонду селищного бюджету –  1 817 040 гривень згідно з
додатком 1 до цього рішення;

видатки селищного бюджету у сумі  111 163 098,50 гривень, у тому числі
видатки  загального  фонду  селищного  бюджету  –  106 910 983,50 гривень  та
видатки спеціального фонду селищного бюджету – 4 252 115 гривень;



повернення кредитів до селищного бюджету у сумі 41 100 гривень, у тому
числі повернення кредитів до спеціального фонду селищного бюджету – 41 100
гривень;

надання кредитів з  селищного бюджету у сумі  141 100 гривень,  у  тому
числі  надання  кредитів  із  загального  фонду  селищного  бюджету  –  100  000
гривень  та  надання  кредитів  із  спеціального  фонду  селищного  бюджету  –
41 100 гривень;

профіцит за  загальним фондом  селищного  бюджету  у  сумі  2 121  070
гривень згідно з додатком 2 до цього рішення;

дефіцит  за спеціальним фондом  селищного бюджету у сумі  2 121 070
гривень згідно з додатком 2 до цього рішення;

оборотний залишок бюджетних коштів селищного бюджету у розмірі  39
185  гривень, що становить  0,04 відсотки видатків загального фонду селищного
бюджету, визначених цим пунктом.”

“2. Затвердити бюджетні  призначення головним розпорядникам коштів
селищного бюджету  на  2021 рік  у  розрізі  відповідальних  виконавців  за
бюджетними програмами згідно з додатками 3,4 до цього рішення.”

1.2. В пункті 5 цифри "14 831 351" замінити на "14 791 351".

      2. Додатки  № 2-3, 6-7 до рішення другої сесії восьмого скликання  селищної
ради  від  23.12.20  року  “Про  місцевий  бюджет  Срібнянської  селищної
територіальної  громади  на 2021 рік” викласти  у новій редакції.

 Додатки № 1-7 до цього рішення є його невід’ємною частиною.

     3.   Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію
селищної  ради  з  питань  бюджету,  соціально-економічного  розвитку  та
інвестиційної діяльності.
 

    
Селищний голова                                                            Олена ПАНЧЕНКО
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