
П Р О Є К Т   Р І Ш Е Н Н Я

«__» ______ 2022 р.               смт  Срібне                                     № ___

Про внесення змін до рішення тридцять 
четвертої сесії сьомого скликання 
Срібнянської селищної ради від 14.09.2020 
«Про створення постійно-діючої  комісії по 
розгляду питань соціально-побутового 
забезпечення  непрацездатних громадян»

В  зв’язку  з  кадровими  змінами,  що  відбулися  в
Срібнянськомутериторіальному  центрі  соціального  обслуговування  (надання
соціальних послуг),  відповідно  до  Закону України «Про соціальні  послуги»,
Постанови Кабінету Міністрів України від 29 грудня 2009 року № 1417 «Деякі
питання  діяльності  територіальних  центрів  соціального  обслуговування
(надання  соціальних послуг)»,  керуючись ст.ст.  25,  59  Закону України «Про
місцеве самоврядування в Україні», селищна рада вирішила:

1.  Внести  зміни  до  рішення  тридцять  четвертої  сесіїСрібнянської
селищної  ради  від  14  вересня  2020  року   «Про  створення  постійно-діючої
комісії по розгляду питань соціально-побутового забезпечення непрацездатних
громадян», а саме додаток 1 викласти в новій редакції (додається).

2.  Визнати таким, що втратило чинність рішення Срібнянської селищної
ради  від  31  серпня  2021  року  «Про  внесення  змін  до  рішення  тридцять
четвертої сесії сьомого кликання Срібнянської селищної ради від 14.09.2020 р.
«Про  створення  постійно-діючої   комісії  по  розгляду  питань  соціально-
побутового забезпечення  непрацездатних громадян».

3. Контроль  за  виконанням  рішення  покласти  на  постійну  комісію
селищної ради з питань сім`ї  та  молоді,  гуманітарних питань та соціального
захисту населення.

Селищний голова Олена ПАНЧЕНКО

 



ПРОЕКТ РІШЕННЯ
(чотирнадцятасесія восьмого скликання)

24 січня2022 року смт Срібне

Про внесення змін до  структури та загальної
 чисельності працівників Срібнянськоїселищної ради

           Відповідно до статей 25, 26, пункту 4 статті 54 та статті 59 Закону
України  «Про  місцеве  самоврядування  в  Україні»,  з  метою  приведення
структури та загальної чисельності працівниківСрібнянської загальноосвітньої
школи  І-ІІІ  ступенів  Срібнянської  селищної  ради  Чернігівської  області  у
відповідність  до  Типових  штатних  нормативів  загальноосвітніх  навчальних
закладів,  затверджених  наказом  Міністерства  освіти  і  науки  України  від  06
грудня  2010  року  «Про  затвердження  Типових  штатних  нормативів
загальноосвітніх  навчальних закладів»,  ураховуючи  площуобслуговування  та
забезпечення   санітарного  стану  приміщенняСрібнянської  загальноосвітньої
школи  І-ІІІ  ступенів  Срібнянської  селищної  ради  Чернігівської  області  та
беручи  до  уваги  лист  відділу  освіти,  сім’ї,  молоді  та  спортуСрібнянської
селищної ради від 24.01.2022 року № 01-03/52,селищна рада вирішила:

1.  Внести  зміни  з01лютого2022  року  до  рішення  першої  сесії  восьмого
скликання  Срібнянської  селищної  ради  «Про  затвердження  структури,
загальної чисельності працівників та штатного розпису  Срібнянської селищної
ради»,  а  саме  доструктури  і  загальної  чисельності  працівників  виконавчих
органів  Срібнянської  селищної  ради  з  правом  юридичної  особи,до  відділу
освіти,  сім’ї,  молоді  та  спорту Срібнянської  селищної  ради по Срібнянській
загальноосвітній школі І-ІІІ ступенів Срібнянської селищної ради Чернігівської
області ввести посаду  прибиральника службових приміщень на 0,5 посадового
окладу.

2.  Додаток  4  дорішення  першої  сесії  восьмого  скликання  Срібнянської
селищної  ради  «Про  затвердження  структури,  загальної  чисельності
працівників та штатного розпису  Срібнянської селищної  ради»   викласти в
новій редакції (додається).

3.  Відділу  освіти,  сім’ї,  молоді  та  спорту  Срібнянської  селищної  ради
Чернігівської  області  внести  відповідні  зміни  до  штатних  розписів  закладів
освіти Срібнянської селищної ради.

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

Селищний голова                                                      Олена ПАНЧЕНКО



проєкт

РІШЕННЯ

__січня 2022 року                                                               смт Срібне    

Про внесення змін до  рішення 
шостої сесії восьмого скликання 
Срібнянської селищної ради
 від 21 квітня 2021 року
«Про надання соціальних послуг 
окремим категоріям осіб/сімей за
рахунок бюджетних коштів» (безоплатно) 
         

Відповідно до ст. 25, 59  Закону України «Про місцеве самоврядування в
Україні», частини 2 статті 28 Закону України «Про соціальні послуги», п. 4 та
п. 21 постанови Кабінету Міністрів України від 01.06.2020 року № 587 «Про
організацію  надання  соціальних  послуг»  та  з  метою  забезпечення
доступності  соціальних послуг особам/сім’ям,  які  перебувають у складних
життєвих  обставинах  або  мають  найвищий  ризик  потрапляння  в  такі
обставини  та  організації  надання  їм  соціальних  послуг  відповідно  до
індивідуальних потреб, селищна  рада вирішила:

        1.Внести  зміни  до  рішення  шостої  сесії  восьмого  скликання
Срібнянської  селищної  ради  від  21  квітня  2021  року  «Про  надання
соціальних  послуг  окремим  категоріям  осіб/сімей  за  рахунок  бюджетних
коштів» (безоплатно), а саме доповнити пункт 3 наступними позиціями: 
 - консультування; 
 -  соціальний  супровід  сімей,  у  яких  виховуються  діти  –сироти  і  діти,
позбавлені батьківського піклування.

     2.Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію
селищної ради з питань сім’ї та молоді, гуманітарних питань та соціального
захисту населення. 

Селищний голова                                                                Олена ПАНЧЕНКО

      





                                                                                                 ПРОЄКТ

РІШЕННЯ
(чотирнадцята сесія восьмого скликання)

____січня 2022 року
смт Срібне

Про затвердження Положення про попередню
оплату товарів, робіт і послуг, що закуповуються
за бюджетні кошти відділом освіти, сім’ї, молоді 
та спорту Срібнянської селищної ради

     Відповідно  до ст.25,  п.1  ст.59  Закону  України  «Про  місцеве
самоврядування  в  Україні»,  Постанови  Кабінету  Міністрів  України  від
04.12.2019  №1070  «Деякі  питання  здійснення  розпорядниками
(одержувачами)  бюджетних  коштів  попередньої  оплати  товарів,  робіт  і
послуг, що закуповуються за бюджетні кошти», наказу Міністерства фінансів
України від 03.06.2014 №671 «Про здійснення оплати товарів, робіт і послуг,
що закуповуються за бюджетні кошти»,  селищна рада вирішила:

      1.Затвердити Положення про попередню оплату товарів, робіт і послуг, 
що закуповуються за бюджетні кошти відділом освіти, сім’ї, молоді та спорту
Срібнянської селищної ради, що додається.

      2.Контроль  за  виконанням  рішення  покласти  на  постійні  комісії
Срібнянської селищної ради з питань сім’ї та молоді, гуманітарних питань та
соціального захисту населення та з питань бюджету, соціально-економічного
розвитку та інвестиційної діяльності.

 Селищний голова                                                         Олена ПАНЧЕНКО

 

 



проєкт

Р І Ш Е Н Н Я  
(чотирнадцята сесія восьмого скликання)

                     2022 року  

Про звіт про виконання 
бюджету  Срібнянської селищної  
територіальної громади 
за 2021 рік

        Відповідно  до  частини  4  статті  80  Бюджетного  кодексу  України,
керуючись  пунктом  23  частини  1  статті  26,  статті  59  Закону  України  "Про
місцеве самоврядування в Україні ", селищна рада вирішила:

        1.  Затвердити  звіт  про  виконання  бюджету  Срібнянської  селищної
територіальної громади за 2021 рік:

-  по  доходах  в  сумі  108 811,8  тис.  грн  ,  в  тому  числі  по  доходах
загального фонду селищного бюджету в сумі 104 234,6 тис.грн та по доходах
спеціального фонду селищного бюджету в сумі 4 577,2 тис.грн;

-  по  видатках  в  сумі  111 301,4  тис.грн  ,  в  тому  числі  по  видатках
загального фонду селищного бюджету в сумі 105 046,4 тис.грн та по видатках
спеціального фонду селищного бюджету в сумі 6 255,0 тис.грн;

- по кредитуванню загального фонду селищного бюджету у сумі 100,0
тис.  грн  (надання  кредитів)  та  по  спеціальному  фонду  повернення  інших
внутрішніх кредитів у сумі – 59,1 тис.грн, надання інших внутрішніх кредитів у
сумі 59,1 тис.грн.

2. Додатки № 1,2 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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Виконання селищного бюджету по спеціальному фонду за  2021 рік

Код Назва

ДОХОДИ  СПЕЦІАЛЬНОГО ФОНДУ

10000000 Податкові надходження 53.2 61.1 114.8

19000000 Інші податки та збори 53.2 61.1 114.8

19010000 Екологічний податок 53.2 61.1 114.8

20000000 Неподаткові надходження 1,761.4 3,825.6 217.2

24000000 Iншi неподаткові надходження 0.0 28.0

24060000 Інші надходження 0.0 28.0

25000000 Власні надходження бюджетних установ 1761.4 3797.6 215.6

30000000 Доходи від операцій з капіталом 2.4 623.5 25,979.2

33010000 Кошти від продажу землі 2.4 623.5 25,979.2
50000000 0.0 67.0

50110000 67.0

Разом власних доходів 1,817.0 4,577.2 251.9

Всього доходів спеціального фонду 1,817.0 4,577.2 251.9

ВИДАТКИ  СПЕЦІАЛЬНОГО ФОНДУ

0100 Державне управління 108.0 106.2 98.3

0150

108.0 106.2 98.3

1000 Освіта 1,154.0 2,388.3 207.0

1010 Надання дошкільної освіти 370.2 295.6 79.8

1021 Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти 461.6 1,771.2 383.7

1080 Надання спеціальної освіти мистецькими школами 45.0 44.3 98.4

1181

27.7 27.7 100.0

1182

249.5 249.5 100.0

1200
0.0 0.0

2000 Охорона здоров'я
356.1 291.6 81.9

2010 Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню
356.1 291.6 81.9

3000 Соціальний захист, соціальне забезпечення 660.0 680.1 103.0

3104
660.0 675.4 102.3

3121 Інші заходи в галузі культури і мистецтва 3.0

3210
Організація та проведення громадських робіт 0.0 1.7

4000 Культура і мистецтво 17.0 731.3 4,301.8

4030 Забезпечення діяльності бібліотек 0.0 155.1

4060
17.0 576.2 3,389.4

6000 Житлово - комунальне господарство 1,240.6 1,188.9 95.8
6012 338.6 286.9 84.7

6083

902.0 902.0 100.0
7000 Економічна діяльність 957.8 849.0 88.6

7130 Здійснення заходів із землеустрою

7310 Будівництво об`єктів житлово-комунального господарства 0.0

Додаток 2                                                                       
               до рішення чотирнадцятої сесії
восьмого скликання
Срібнянської селищної ради 
00 лютого 2022 р.

План на 
рік 

(тис.грн.)

Виконано за 
звітний 
період 

(тис.грн.)

Виконанн
я плану на 

рік (%)

Цільові фонди  

Цільові фонди, утворені Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого 
самоврядування та місцевими органами виконавчої влади  

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

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

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

Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних 
закладів

Забезпечення діяльності з виробництва, транспортування, постачання теплової енергії

Проектні, будівельно-ремонтні роботи, придбання житла та приміщень для розвитку сімейних та 
інших форм виховання, наближених до сімейних, та забезпечення житлом дітей-сиріт, дітей, 
позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа
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Код Назва
План на 

рік 
(тис.грн.)

Виконано за 
звітний 
період 

(тис.грн.)

Виконанн
я плану на 

рік (%)

7321 Будівництво освітніх установ та закладів 0.0

7330 Будівництво інших об'єктів комунальної власності

7363 784.2 726.4 92.6

7461 Утримання та розвиток  автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури 92.8 89.5 96.4

7621 Підтримка діяльності готельного господарства 46.3 6.8 14.7

7660

2.4 0.0

7691

32.1 26.3 81.9

8000 Інша діяльність 257.1 19.6 7.6

8311 Охорона та раціональне використання природних ресурсів 257.1 19.6 7.6

Разом видатків спеціального фонду 4,394.5 6,255.0 142.3

КРЕДИТУВАННЯ  СПЕЦІАЛЬНОГО ФОНДУ

4113 Надання інших внутрішніх кредитів
59.1 59.1 100.0

4123 Повернення інших внутрішніх кредитів
-59.1 -59.1 100.0

Всього кредитування спеціального фонду 0.0 0.0

ФІНАНСУВАННЯ СПЕЦІАЛЬНОГО ФОНДУ

602000 Зміни обсягів бюджетних коштів 2,779.9 1,677.8

602100 На початок року 314.0 1,787.1

602200 На кінець періоду 2,516.8

602304 Інші розрахунки 2.6

602400 Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)
2,465.9 2,404.9

Всього фінансування спеціального фонду 2,779.9 1,677.8

Селищний голова Олена ПАНЧЕНКО

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

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

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 місцевого 
самоврядування 
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Виконання селищного бюджету по загальному фонду  за   2021 рік

Код Назва

ДОХОДИ  ЗАГАЛЬНОГО ФОНДУ

10000000 Податкові надходження 69,279.0 69,279.0 70,492.9 101.8 101.8

11000000
51,950.2 51,950.2 51,369.5 98.9 98.9

11010000 Податок та збір на доходи фізичних осіб  51,950.2 51,950.2 51,369.5 98.9 98.9

13000000 Збори та плата за спеціальне використання природних ресурсів 169.9 169.9 120.3 70.8 70.8

13010000 Збір за спеціальне використання лісових ресурсів 167.5 167.5 115.9 69.2 69.2

13030000 2.4 2.4 4.4 183.3 183.3

14000000 1,397.8 1,397.8 1,610.9 115.2 115.2

14020000
278.0 278.0 325.3 117.0 117.0

14030000

972.0 972.0 1,105.3 113.7 113.7

14040000
147.8 147.8 180.3 122.0 122.0

18000000 Місцеві податки 15,761.1 15,761.1 17,392.2 110.3 110.3

18010000 Податок на майно 6,815.9 6,815.9 7,994.6 117.3 117.3

18030000 0.2 0.2 0.0 0.0 0.0

18050000 Єдиний податок 8,945.0 8,945.0 9,397.6 105.1 105.1

20000000 Неподаткові надходження 988.8 988.8 1,558.9 157.7 157.7

21000000 Доходи від власності та підприємницької діяльності 0.1 0.1 105.4 105,400.0 105,400.0

21010300

5.6

21081100 0.1 0.1 21.8 21,800.0 21,800.0

21081500

78.0

22000000

987.1 987.1 1,448.9 146.8 146.8

22010000 Плата за надання адміністративних послуг 730.7 730.7 1,183.1 161.9 161.9

22080000

192.0 192.0 178.2 92.8 92.8

22090000 62.8 62.8 87.6 139.5 139.5

22130000

1.6 1.6

24000000 Інші  неподаткові надходження 1.6 1.6 4.6 287.5 287.5

24060000 Інші надходження 1.6 1.6 4.6 287.5 287.5

Разом власних доходів 70,267.8 70,267.8 72,051.8 102.5 102.5

40000000 Офіційні трансферти 32,240.8 32,240.8 32,182.8 99.8 99.8

41030000 Субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам 29,665.8 29,665.8 29,608.1 99.8 99.8

41033900 Освітня субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам 27,773.1 27,773.1 27,773.1 100.0 100.0

41034500

784.1 784.1 726.4 92.6 92.6

41035500

1,108.6 1,108.6 1,108.6 100.0 100.0

41040000 Дотації з місцевих бюджетів іншим місцевим бюджетам 594.0 594.0 594.0 100.0 100.0

Додаток 1                                                                    
                  до рішення чотирнадцятої сесії
восьмого скликання
Срібнянської селищної ради 
00 лютого 2022 р.

План на рік 
(тис.грн.)

План на 
звітний 
період 

(тис.грн.)

Виконано 
за звітний 

період 
(тис.грн.)

Виконанн
я плану 

на рік (%)

Виконанн
я плану 
звітного 
періоду 

(%)  

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

Рентна плата за користування надрами 

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

Туристичний збір 

Частина чистого прибутку (доходу) комунальних унітарних 
підприємств та їх об`єднань, що вилучається до відповідного 
місцевого бюджету

Адміністративні штрафи та інші санкції 

Адміністративні штрафи та штрафні санкції за порушення 
законодавства у сфері виробництва та обігу алкогольних напоїв та 
тютюнових виробів 

Адміністративні збори та платежі, доходи від некомерційної 
господарської діяльності 

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

Державне мито  

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 

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
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Код Назва
План на рік 

(тис.грн.)

План на 
звітний 
період 

(тис.грн.)

Виконано 
за звітний 

період 
(тис.грн.)

Виконанн
я плану 

на рік (%)

Виконанн
я плану 
звітного 
періоду 

(%)  

41040200

594.0 594.0 594.0 100.0 100.0

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
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Код Назва
План на рік 

(тис.грн.)

План на 
звітний 
період 

(тис.грн.)

Виконано 
за звітний 

період 
(тис.грн.)

Виконанн
я плану 

на рік (%)

Виконанн
я плану 
звітного 
періоду 

(%)  

41050000 Субвенції з місцевих бюджетів іншим бюджетам
1,981.0 1,981.0 1,980.7 100.0 100.0

41050900

902.0 902.0 902.0 100.0 100.0

41051200

61.8 61.8 61.8 100.0 100.0

41051400

446.1 446.1 445.8 99.9 99.9

41053900 Іншісубвенціїз місцевого бюджету 22.2 22.2 22.2 100.0 100.0

41055000

548.9 548.9 548.9 100.0 100.0

Всього доходів загального фонду 102,508.6 102,508.6 104,234.6 101.7 101.7

ВИДАТКИ  ЗАГАЛЬНОГО ФОНДУ  

0100 Державне управління 18,036.3 18,036.3 17,810.8 98.7 98.7

0150

15,312.1 15,312.1 15,131.7 98.8 98.8

0160

2,451.1 2,451.1 2,435.9 99.4 99.4

0180 Інша діяльність у сфері державного управління 273.1 273.1 243.2 89.1 89.1

1000 Освіта 61,011.9 61,011.9 58,937.3 96.6 96.6

1010 Надання дошкільної освіти 8,263.7 8,263.7 8,067.6 97.6 97.6

1021

17,525.0 17,525.0 16,151.6 92.2 92.2

1031

27,773.1 27,773.1 27,773.1 100.0 100.0

1061

37.3 37.3 37.3 100.0 100.0

1070 1,325.4 1,325.4 1,254.0 94.6 94.6

1080 Надання спеціальної освіти мистецькими школами 1,075.9 1,075.9 1,073.5 99.8 99.8

1130 Методичне забезпечення діяльності навчальних закладів 889.7 889.7 883.1 99.3 99.3

1141 Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти 3,756.4 3,756.4 3,344.1 89.0 89.0

1142 Інші програми иа заходи у сфері освіти 7.2 7.2 7.2 100.0 100.0

1181

65.2 65.2 65.1 99.8 99.8

1182

196.5 196.5 196.2 99.8 99.8

1200

61.8 61.8 49.8 80.6 80.6

1210

34.7 34.7 34.7 100.0 100.0

2000 Охорона здоров'я 4,819.5 4,819.5 4,515.8 93.7 93.7

2010
Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню

2,583.9 2,583.9 2,286.5 88.5 88.5

2111

1,669.8 1,669.8 1,664.1 99.7 99.7

2144

464.8 464.8 464.8 100.0 100.0

2145
Централізовані заходи з лікування онкологічних хворих

70.0 70.0 69.7 99.6 99.6

2152 Інші програми та заходи у сфері охорони здоров`я 31.0 31.0 30.7 99.0 99.0

Субвенція з місцевого бюджету на проектні, будівельно-ремонтні 
роботи, придбання житла та приміщень для розвитку сімейних та 
інших форм виховання, наближених до сімейних, підтримку малих 
групових будинків та забезпечення житлом дітей-сиріт, дітей, 
позбавлених піклування

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

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

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

Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої 
освіти ( за рахунок місцевого бюджету)

Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої 
освіти ( за рахунок освітньої субвенції)

Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої 
освіти ( за рахунок  залишку коштів освітньої субвенції)

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

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

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

Централізовані заходи з лікування хворих на цукровий та нецукровий 
діабет
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Код Назва
План на рік 

(тис.грн.)

План на 
звітний 
період 

(тис.грн.)

Виконано 
за звітний 

період 
(тис.грн.)

Виконанн
я плану 

на рік (%)

Виконанн
я плану 
звітного 
періоду 

(%)  

3000 Соціальний захист, соціальне забезпечення 8,440.7 8,440.7 8,321.2 98.6 98.6
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Код Назва
План на рік 

(тис.грн.)

План на 
звітний 
період 

(тис.грн.)

Виконано 
за звітний 

період 
(тис.грн.)

Виконанн
я плану 

на рік (%)

Виконанн
я плану 
звітного 
періоду 

(%)  

3032
Надання пільг окремим категоріям громадян з оплати послуг зв`язку

12.5 12.5 12.0 96.0 96.0

3050

12.7 12.7 12.7 100.0 100.0

3104

7,255.7 7,255.7 7,197.3 99.2 99.2

3112
Заходи державної політики з питань дітей та їх соціального захисту

6.6 6.6 6.6 100.0 100.0

3121
605.3 605.3 600.5 99.2 99.2

3131
4.1 4.1 4.1 100.0 100.0

3192
8.8 8.8 4.2 47.7 47.7

3210 Організація та проведення громадських робіт 318.5 318.5 309.0 97.0 97.0

3242 Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення 216.5 216.5 174.8 80.7 80.7

4000 Культура і мистецтво 7,193.3 7,193.3 7,118.5 99.0 99.0

4030 Забезпечення діяльності бібліотек 2,161.6 2,161.6 2,145.0 99.2 99.2

4040 Забезпечення діяльності музеїв i виставок 133.4 133.4 132.6 99.4 99.4

4060

4,430.0 4,430.0 4,374.5 98.7 98.7

4081
Забезпечення діяльності інших закладів в галузі культури і мистецтва

442.9 442.9 442.8 100.0 100.0

4082 Інші заходи в галузі культури і мистецтва 25.4 25.4 23.6 92.9 92.9

5000 Фізична культура і спорт 4.0 4.0 4.0 100.0 100.0

5011
4.0 4.0 4.0 100.0 100.0

5012
0.0 0.0 0.0

6000 Житлово-комунальне господарство 4,818.8 4,818.8 4,761.5 98.8 98.8

6020

1,118.4 1,118.4 1,118.1 100.0 100.0

6030 Організація благоустрою населених пунктів 3,700.4 3,700.4 3,643.4 98.5 98.5

7000 Економічна діяльність 1,282.1 1,282.1 905.6 70.6 70.6

7130 Здійснення заходів із землеустрою 0.0 0.0

7461
0.0 0.0

7540

1,108.6 1,108.6 809.4 73.0 73.0

7621 Підтримка діяльності готельного господарства 168.2 168.2 90.9 54.0 54.0

7680 Членські внески до асоціацій органів місцевого самоврядування 5.3 5.3 5.3 100.0 100.0

8000 Інша діяльність 42.0 42.0 41.0 97.6 97.6

8110 15.0 15.0 15.0 100.0 100.0

8230 Інші заходи громадського порядку та безпеки

27.0 27.0 26.0 96.3 96.3

Разом видатків загального фонду 105,648.6 105,648.6 102,415.7 96.9 96.9

Трансферти, передані з селищного бюджету,в тому числі: 2,636.5 2,636.5 2,630.7 99.8 99.8

9110 Реверсна дотація 2,483.9 2,483.9 2,483.9 100.0 100.0

9770 Іншісубвенціїз місцевого бюджету 152.6 152.6 146.8 96.2 96.2

Всього видатків загального фонду 108,285.1 108,285.1 105,046.4 97.0 97.0

КРЕДИТУВАННЯ  ЗАГАЛЬНОГО ФОНДУ  
8830 Надання інших внутрішніх кредитів 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0

Всього кредитування загального фонду 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0

ФІНАНСУВАННЯ ЗАГАЛЬНОГО ФОНДУ
602000 Зміни обсягів бюджетних коштів 5,840.8 0.0 911.8

602100 На початок року 8,306.7 8,387.9

602200 На кінець періоду 5,071.2

602304 Інші розрахунки 0.0

602400
-2,465.9 -2,404.9

603000 Фінансування за рахунок коштів єдиного казначейського рахунку 0.0

600000 Всього фінансування загального фонду 5,840.8 0.0 911.8

Селищний голова  Олена ПАНЧЕНКО

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

Утримання та забезпечення діяльності центрів соціальних служб для 
сім`ї, дітей та молоді

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

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

Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів 
дозвілля та інших клубних закладів

Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з олімпійських 
видів спорту

Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з 
неолімпійських видів спорту

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

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

Заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків 
стихійного лиха

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



(проєкт)

РІШЕННЯ
(чотирнадцята сесія восьмого скликання)

                   2022року                                                      
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, статею 59,73 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 104 325 686,70 гривень, у тому числі доходи
загального  фонду  селищного  бюджету  –  102 508  646,70 гривень  та  доходи
спеціального фонду селищного бюджету – 1 817 040 гривень згідно з додатком
1 до цього рішення;

       видатки селищного бюджету у сумі  113 035 986,50 гривень, у тому числі
видатки  загального  фонду  селищного  бюджету  –  108 285  076,51 гривень  та
видатки спеціального фонду селищного бюджету – 4 750 912,99 гривень;

       повернення кредитів до селищного бюджету у сумі 59 100 гривень, у тому
числі повернення кредитів до спеціального фонду селищного бюджету – 59 100
гривень;

       надання кредитів з селищного бюджету у сумі  159 100 гривень, у тому
числі  надання  кредитів  із  загального  фонду  селищного  бюджету  –  100  000
гривень  та  надання  кредитів  із  спеціального  фонду  селищного  бюджету  –
59 100 гривень;



       профіцит за загальним фондом  селищного бюджету у сумі  2 465 967,99
гривень згідно з додатком 2 до цього рішення;

       дефіцит за спеціальним фондом  селищного бюджету у сумі 2 465 967,99
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 "12 836 115,97" замінити на "13 121 115,97".

       2.  Додатки № 1-3, 5-7 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



Додаток 1

        лютого 2022 р.

2553000000

(код бюджету) (грн)

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 рішення чотирнадцятої  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`єктів

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 32,240,846.70 32,240,846.70 0.00 0.00

41000000 32,240,846.70 32,240,846.70 0.00 0.00

41030000 29,665,874.00 29,665,874.00 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 1,108,601.00 1,108,601.00 0.00 0.00

41040000 594,000.00 594,000.00 0.00 0.00

41040200 594,000.00 594,000.00 0.00 0.00

41050000 1,980,972.70 1,980,972.70 0.00 0.00

41050900 901,976.00 901,976.00 0.00 0.00

41051200 61,810.00 61,810.00 0.00 0.00

41051400 446,086.70 446,086.70 0.00 0.00

41053900 Інші субвенції з місцевого бюджету 22,200.00 22,200.00 0.00 0.00

41055000 548,900.00 548,900.00 0.00 0.00

X Разом доходів 104,325,686.70 102,508,646.70 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

Дотації з місцевих бюджетів іншим місцевим 
бюджетам

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

Субвенції з місцевих бюджетів іншим місцевим 
бюджетам

Субвенція з місцевого бюджету на проектні, 
будівельно-ремонтні роботи, придбання житла та 
приміщень для розвитку сімейних та інших форм 
виховання, наближених до сімейних, підтримку 
малих групових будинків та забезпечення житлом 
дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського 
піклування, осіб з їх числа за рахунок відповідної 
субвенції з державного бюджету

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

     лютого 2022 р.

2553000000

(код бюджету) (грн)

Код Усього Загальний фонд

Спеціальний фонд

усього

1 2 3 4 5 6

Фінансування за типом кредитора

200000 Внутрішнє фінансування 8,810,302.80 5,876,429.81 2,933,872.99 2,697,956.99

203000 Інше внутрішнє фінансування 0.00 0.00 0.00 0.00

203410 Одержано 19,492,371.00 19,492,371.00 0.00 0.00

203420 Повернено -19,492,371.00 -19,492,371.00 0.00 0.00

208000 8,810,302.80 5,876,429.81 2,933,872.99 2,697,956.99

208100 На початок періоду 8,810,302.80 8,342,397.80 467,905.00 231,989.00

208400 0.00 -2,465,967.99 2,465,967.99 2,465,967.99

X Загальне фінансування 8,810,302.80 5,876,429.81 2,933,872.99 2,697,956.99

Фінансування за типом боргового зобов’язання

600000 Фінансування за активними операціями 8,810,302.80 5,876,429.81 2,933,872.99 2,697,956.99

602000 Зміни обсягів бюджетних коштів 8,810,302.80 5,876,429.81 2,933,872.99 2,697,956.99

602100 На початок періоду 8,810,302.80 8,342,397.80 467,905.00 231,989.00

602400 0.00 -2,465,967.99 2,465,967.99 2,465,967.99

603000 0.00 0.00 0.00 0.00

603000 0.00 0.00 0.00 0.00

X Загальне фінансування 8,810,302.80 5,876,429.81 2,933,872.99 2,697,956.99

Селищний голова Олена ПАНЧЕНКО

до рішення чотирнадцятої  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

     лютого 2022 р.

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 35,276,736.10 34,158,336.10 19,671,170.00 1,623,600.00 1,118,400.00 3,579,482.00 2,165,466.00 1,344,016.00 130,000.00 304,365.00 2,235,466.00 38,856,218.10

0110000 Cрібнянська селищна рада(виконавчий апарат) 35,276,736.10 34,158,336.10 19,671,170.00 1,623,600.00 1,118,400.00 3,579,482.00 2,165,466.00 1,344,016.00 130,000.00 304,365.00 2,235,466.00 38,856,218.10

0110150 0150 0111 15,312,076.13 15,312,076.13 11,195,920.11 893,850.00 0.00 108,000.00 28,000.00 55,000.00 0.00 0.00 53,000.00 15,420,076.13

0110160 0160 0111 267,200.00 267,200.00 216,500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 267,200.00

0110180 0180 0133 Інша діяльність у сфері державного управління 273,100.00 273,100.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 273,100.00

0112010 2010 0731 2,583,970.00 2,583,970.00 0.00 0.00 0.00 356,077.00 356,077.00 0.00 0.00 0.00 356,077.00 2,940,047.00

0112111 2111 0726 1,669,770.00 1,669,770.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,669,770.00

0112144 2144 0763 464,775.10 464,775.10 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 464,775.10

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 12,500.00 12,500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 12,500.00

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 7,255,700.00 7,255,700.00 5,717,355.00 178,250.00 0.00 660,000.00 0.00 615,000.00 0.00 65,000.00 45,000.00 7,915,700.00

0113112 3112 1040 6,570.00 6,570.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6,570.00

0113121 3121 1040 605,300.00 605,300.00 476,770.00 1,600.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 605,300.00

0113192 3192 1030 8,800.00 8,800.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 8,800.00

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 216,500.00 216,500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 216,500.00

0114082 4082 0829 Інші заходи в галузі культури і мистецтва 25,400.00 25,400.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 25,400.00

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 1,118,400.00 0.00 0.00 0.00 1,118,400.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,118,400.00

0116030 6030 0620 Організація благоустрою населених пунктів 3,700,373.87 3,700,373.87 1,804,624.89 383,400.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3,700,373.87

до рішення чотирнадцятої  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

Апарат (секретаріат) місцевої ради (Верховної 
Ради Автономної Республіки Крим, обласних, 
Київської та Севастопольської міських рад, 
районних рад і рад міст республіканського та 
районного значення Автономної Республіки 
Крим, міських, селищних, сільськ

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



0116083 6083 0610 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 901,976.00 901,976.00 0.00 0.00 0.00 901,976.00 901,976.00

0117130 7130 0421 Здійснення заходів із землеустрою 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

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

0117350 7350 0443 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

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

0117461 7461 0456 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 92,800.00 92,800.00 0.00 0.00 0.00 92,800.00 92,800.00

0117540 7540 0460 1,108,601.00 1,108,601.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,108,601.00

0117621 7621 0470 Підтримка діяльності готельного господарства 168,200.00 168,200.00 0.00 166,500.00 0.00 46,300.00 0.00 46,300.00 0.00 32,300.00 0.00 214,500.00

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 5,300.00 5,300.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5,300.00

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

0118230 8230 0380 Інші заходи громадського порядку та безпеки 27,000.00 27,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 27,000.00

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 60,701,387.41 60,701,387.41 42,985,846.55 5,003,704.90 0.00 1,109,430.99 534,930.99 529,500.00 0.00 0.00 579,930.99 61,810,818.40

0610000 60,701,387.41 60,701,387.41 42,985,846.55 5,003,704.90 0.00 1,109,430.99 534,930.99 529,500.00 0.00 0.00 579,930.99 61,810,818.40

0610160 0160 0111 757,210.00 757,210.00 610,400.00 9,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 757,210.00

0611010 1010 0910 Надання дошкільної освіти 8,263,710.00 8,263,710.00 5,566,300.00 834,000.00 0.00 370,250.00 20,250.00 350,000.00 0.00 0.00 20,250.00 8,633,960.00

0611021 1021 0921 17,525,016.94 17,525,016.94 10,127,135.00 4,076,454.69 0.00 461,896.00 237,396.00 179,500.00 0.00 0.00 282,396.00 17,986,912.94

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 1,325,400.00 1,325,400.00 991,200.00 76,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,325,400.00

0611130 1130 0990 889,650.21 889,650.21 722,900.00 8,250.21 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 889,650.21

0611141 1141 0990 3,756,400.00 3,756,400.00 2,094,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3,756,400.00

0611142 1142 0990 Інші програми та заходи у сфері освіти 7,240.00 7,240.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 7,240.00

0611181 1181 0990 65,183.73 65,183.73 0.00 0.00 0.00 27,746.27 27,746.27 0.00 0.00 0.00 27,746.27 92,930.00

0611182 1182 0990 196,547.98 196,547.98 16,490.00 0.00 0.00 249,538.72 249,538.72 0.00 0.00 0.00 249,538.72 446,086.70

Проектні, будівельно-ремонтні роботи, придбання 
житла та приміщень для розвитку сімейних та 
інших форм виховання, наближених до сімейних, 
та забезпечення житлом дітей-сиріт, дітей, 
позбавлених батьківського піклування, осіб з їх 
числа

Розроблення схем планування та забудови 
територій (містобудівної документації)

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

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



0611200 1200 0990 61,810.00 61,810.00 33,607.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 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 4,160.00 4,160.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4,160.00

0615011 5011 0810 4,009.00 4,009.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4,009.00

0615012 5012 0810 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

1000000 8,609,208.00 8,609,208.00 6,171,535.00 568,420.00 0.00 62,000.00 0.00 62,000.00 27,000.00 0.00 0.00 8,671,208.00

1010000 8,609,208.00 8,609,208.00 6,171,535.00 568,420.00 0.00 62,000.00 0.00 62,000.00 27,000.00 0.00 0.00 8,671,208.00

1010160 0160 0111 365,450.00 365,450.00 293,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 365,450.00

1011080 1080 0960 Надання спеціальної освіти мистецькими школами 1,075,900.00 1,075,900.00 759,000.00 130,000.00 0.00 45,000.00 0.00 45,000.00 25,000.00 0.00 0.00 1,120,900.00

1014030 4030 0824 Забезпечення діяльності бібліотек 2,161,558.00 2,161,558.00 1,554,400.00 148,200.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,161,558.00

1014040 4040 0824 Забезпечення діяльності музеїв i виставок 133,350.00 133,350.00 92,900.00 2,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 133,350.00

1014060 4060 0828 4,430,050.00 4,430,050.00 3,124,085.00 288,220.00 0.00 17,000.00 0.00 17,000.00 2,000.00 0.00 0.00 4,447,050.00

1014081 4081 0829 442,900.00 442,900.00 348,150.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 442,900.00

1014082 4082 0829 Інші заходи в галузі культури і мистецтва 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

3700000 3,697,745.00 3,697,745.00 809,300.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3,697,745.00

3710000 3,697,745.00 3,697,745.00 809,300.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3,697,745.00

3710160 0160 0111 1,061,290.00 1,061,290.00 809,300.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,061,290.00

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 152,555.00 152,555.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 152,555.00

X X X УСЬОГО 108,285,076.51 107,166,676.51 69,637,851.55 7,195,724.90 1,118,400.00 4,750,912.99 2,700,396.99 1,935,516.00 157,000.00 304,365.00 2,815,396.99 113,035,989.50

Селищний голова Олена ПАНЧЕНКО

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

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

     лютого 2022 р.

КРЕДИТУВАННЯ

місцевого бюджету у 2021 році

2553000000

(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 59,100.00 0.00 159,100.00 0.00 -59,100.00 0.00 -59,100.00 100,000.00 0.00 0.00 100,000.00

0110000 Cрібнянська селищна рада(виконавчий апарат) 100,000.00 59,100.00 0.00 159,100.00 0.00 -59,100.00 0.00 -59,100.00 100,000.00 0.00 0.00 100,000.00

0118831 8831 1060 100,000.00 59,100.00 0.00 159,100.00 0.00 0.00 0.00 0.00 100,000.00 59,100.00 0.00 159,100.00

0118832 8832 1060 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -59,100.00 0.00 -59,100.00 0.00 -59,100.00 0.00 -59,100.00

Х Х Х УСЬОГО 100,000.00 59,100.00 0.00 159,100.00 0.00 -59,100.00 0.00 -59,100.00 100,000.00 0.00 0.00 100,000.00

Селищний голова Олена ПАНЧЕНКО

до рішення чотирнадцятої  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

     лютого 2022 р.

   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                      1,108,601.00    

41040200                         594,000.00    

41050900                         901,976.00    

41051200 61,810.00

41051400 446,086.70

41053900 Інші субвенції з місцевого бюджету 22,200.00

41055000 548,900.00

ІІ. Трансферти до спеціального фонду бюджету

Х УСЬОГО за розділами І, ІІ, у тому числі: 32,240,746.70

Х загальний фонд 32,240,746.70

Х спеціальний фонд

до рішення чотирнадцятої  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

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

Субвенція з місцевого бюджету на проектні, 
будівельно-ремонтні роботи, придбання житла та 
приміщень для розвитку сімейних та інших форм 
виховання, наближених до сімейних, підтримку малих 
групових будинків та забезпечення житлом дітей-сиріт, 
дітей, позбавл

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



            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

9770 Інша субвенція з місцевого бюджету 152,555.00

Чернігівський обласний бюджет 105,555.00

Прилуцький районний бюджет 47000.00
ІІ. Трансферти до спеціального фонду бюджету

Х Х УСЬОГО за розділами І, ІІ, у тому числі: 2,636,455.00

Х Х загальний фонд 2,636,455.00

Х Х спеціальний фонд

Селищний голова           Олена ПАНЧЕНКО

Код Програмної 
класифікації видатків та 
кредитування місцевого  
бюджету / Код бюджету

Код Типової 
програмної 
класифікації 
видатків та 

кредитування 
місцевого  
бюджету

Найменування трансферту / 
Найменування бюджету - отримувача 

міжбюджетного трансферту



Додаток 6

     лютого 2022 р.

25530000000
(код бюджету)

(грн)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

0100000 Срібнянська селищна рада 92800.00 2165466.00

0110000 Срібнянська селищна рада 92800.00 2165466.00

0110150 0150 0111 Капітальні видатки 28000.00

0112010 2010 0731 Капітальні видатки 356077.00

0116083 6083 0610 Придбання квартири дитині-сироті(за рахунок субвенції з держбюджету) 901976.00

0117360 Виконання інвестиційних проектів 784173.00 784173.00

0117363 7363 0490 2021 784173.00 784173.00 100

0117460 92800.00 92800.00

0117461 7461 0456 2021 92800.00 92800.00 100

0117660 7660 0490 Капітальні видатки 2440.00

0600000 0.00 534930.99

0610000 0.00 534930.99

0611010 1010 0910 Надання дошкільної освіти Капітальні видатки 20250.00

0611021 1021 0921 237396.00

до рішення чотирнадцятої  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 
кредитування 
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

Багатопрофільна стаціонарна медична допомога 
населенню

Проектні, будівельно-ремонтні роботи, придбання 
житла та приміщень для розвитку сімейних та інших 
форм виховання, наближених до сімейних, та 
забезпечення житлом дітей-сиріт, дітей, позбавлених 
батьківського піклування, осіб з їх числа

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



0611181 1181 0990 Капітальні видатки 27746.27

0611182 1182 0990 Капітальні видатки 249538.72

X X X УСЬОГО X X X 2,700,396.99 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

     лютого 2022 р.

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 

11376786.97 10611758.97 765028.00 448877.00

0110000
Срібнянська селищна рада 

11376786.97 10611758.97 765028.00 448877.00

0110180 0180 0133 Інша діяльність у сфері державного управління 94900.00 94900.00

178200.00 178200.00

0.00 0.00

0112010 2010 0731 Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню 2658227.00 2302150.00 356077.00 356077.00

281820.00 281820.00

0112111 2111 0726 1507290.00 1507290.00

60000.00 60000.00

102480.00 102480.00

0112144 2144 0763 464775.10 464775.10

0112145 2145 0763 Централізовані заходи з лікування онкологічних хворих Програма боротьби з онкологічними захворюваннями 70000.00 70000.00

до рішення чотирнадцятої  сесії восьмого скликання                                                                   
Срібнянської селищної ради

Код 
Програмної 
класифікації 
видатків та 
кредитуванн
я місцевого 
бюджету

Код Типової 
програмної 
класифікаці
ї видатків та 
кредитуван
ня 
місцевого 
бюджету

Код 
Функціон
альної 
класифіка
ції 
видатків 
та 
кредитув
ання 
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.

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.

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 12500.00 12500.00

0113112 3112 1040 6570.00 6570.00

113192 3192 1030 8800.00 8800.00

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 135000.00 135000.00

12000.00 12000.00

20000.00 20000.00

0116020 6020 0620 1118400.00 1118400.00

0116030 6030 0620 Організація благоустрою населених пунктів Програма з благоустрою території Срібнянської селищної ради на 2021-2025 роки 3700373.87 3700373.87

0117461 7461 0456 92800.00 0.00 92800.00 92800.00

0118110 8110 0320 15000.00 15000.00

0118230 8230 0380 Інші заходи громадського порядку та безпеки 27000.00 27000.00

0118311 8311 0511 Охорона та раціональне використання природних ресурсів 33320.00 33320.00

223731.00 223731.00

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 нирковою 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.

Рішення  36 сесії 7 
скликання від 
13.10.2020 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.

Програма "Поліцейський офіцер громади" Срібнянської селищної ради на 2021-
2022 роки

Рішення   рішення 13 
сесії 8 скликання 
24.12.21р.

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

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 



0118831 8831 1060 159100.00 100000.00 59100.00

0600000 1744329.00 1744329.00 0.00 0.00

0610000 1744329.00 1744329.00 0.00 0.00

0611010 1010 0910 Надання дошкільної освіти 392380.00 392380.00

0611021 1021 0921 250000.00 250000.00

15000.00 15000.00

0.00 0.00

0611141 1141 0990 Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти 1075700.00 1075700.00

0611142 1142 0990 Інші програми та заходи у сфері освіти 7240.00 7240.00

0615011 5011 0810 4009.00 4009.00

0615012 5012 0810 0.00 0.00

X X X УСЬОГО X X
13121115.97 12356087.97 765028.00 448877.00

Селищний голова Олена ПАНЧЕНКО

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.

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



ПРОЄКТ

УКРАЇНА

С Р І Б Н Я Н С Ь К А   С Е Л И Щ Н А    Р А Д А  

Р І Ш Е Н Н Я

 
                           2022 року                                                                         №____

Про затвердження Програми 
з Інфекційного контролю  
комунального некомерційного
 підприємства «Срібнянський центр 
первинної медико-санітарної допомоги» 
Срібнянської селищної ради на 2022-2023 роки

З  метою  удосконалення  епідемічного  контролю  за  інфекціями,
запобігання  поширенню інфекційних хвороб на території громади, керуючись
п.22  ч.1ст.26,  ч.1  ст.59  Закону  України  «Про  місцеве  самоврядування  в
Україні», селищна рада  вирішила: 

1.  Затвердити  Програму  з  Інфекційного  контролю   комунального
некомерційного  підприємства  «Срібнянський  центр  первинної  медико-
санітарної  допомоги»  Срібнянської  селищної  ради  на  2022-2023  роки,  що
додається.

2.  Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійні комісії з
питань бюджету, соціально-економічного розвитку та інвестиційної діяльності
та  з  питань  сім’ї  та  молоді,  гуманітарних  питань  та  соціального  захисту
населення.

Селищний голова                                                  Олена  ПАНЧЕНКО



                                                                                                                 ЗАТВЕРДЖЕНО
                                                                                                      рішенням чотирнадцятоїї
                                                                                       сесії восьмого скликання
                                                                                       Срібнянської селищної ради
                                                                                                   лютого   2022 р.

П Р О Г Р А М А

з Інфекційного контролю комунального
некомерційного підприємства «Срібнянський центр

первинної медико-санітарної допомоги»
Срібнянської селищної ради на 2022-2023 роки

смт Срібне



ЗМІСТ

1. Паспорт  Програми  з  Інфекційного  контролю  комунального
некомерційного  підприємства  «Срібнянський  центр  первинної  медико-
санітарної допомоги» Срібнянської селищної ради на 2022-2023 роки

2. Опис проблеми, на розв’язання якої спрямована Програма.

3. Мета Програми.

4. Обгрунтування  шляхів і засобів розв’язання проблеми, строки виконання
Програми.

5. Обсяг та джерела фінансування Програми.

6. Очікувані результати виконання Програми.

7. Основні завдання та напрямки Програми.

8. Контроль за виконанням Програми.



1.Паспорт  Програми з Інфекційного  контролю  комунального
некомерційного підприємства «Срібнянський центр первинної медико-
санітарної допомоги» Срібнянської селищної ради на 2022-2023 роки

             

№ 
п/п

Ініціатори 
розроблення Програми

Срібнянська селищна рада, 
КНП «Срібнянський ЦПМСД»

1.
Підстава для прийняття 
Програми

Закон  України  «Про  забезпечення
санітарного  та  епідемічного
благополуччя населення»

Закон  України  «Про  місцеве
самоврядування в Україні»

Наказ  МОЗ  України  від  17.03.2015  №
148  «Про  затвердження  Порядку
підтвердження  зв’язку  зараження  ВІЛ-
інфекцією  з  виконанням  працівником
своїх професійних обов’язків» 

 
Наказ  МОЗ  України  від  12.03.2007 
№ 113  «Про  затвердження  методичних
вказівок  планування  заходів  щодо
попередження занесення і  поширення в
Україні  небезпечних  інфекційних
хвороб » 

 

2. Розробник Програми Срібнянська селищна рада, 
 

3.
Відповідальний 
виконавець Програми

Срібнянська селищна рада, 
 

4. Учасники Програми
Срібнянська селищна рада, 
КНП «Срібнянський ЦПМСД»

5.
Термін реалізації 
Програми

2022-2023 роки

6.

Перелік місцевих 
бюджетів, які беруть 
участь у виконанні 
Програми

Місцевий бюджет, кошти інших джерел не 
заборонених законодавством України

7. Загальний обсяг 
фінансових ресурсів, 
необхідних для 
реалізації Програми  
всього:
в.т.ч. 
2022рік

  

124 тис.грн.

52 тис.грн.



2023 рік 72 тис.грн.

 

2. Опис проблеми, на розв’язання якої спрямована Програма

       Складна  епідемічна  ситуація  вимагає  підвищеної  уваги  до  запобігання
поширенню інфекцій і посилює вимоги до якості дезінфекції виробів медичного
призначення, інструментів і  місць  надання первинної медичної допомоги та
проведення  у структурних підрозділах  КНП «Срібнянський ЦПМСД» заходів,
спрямованих на забезпечення інфекційної безпеки.

3.  Мета Програми

       Метою Програми з Інфекційного контролю  КНП «Срібнянський ЦПМСД»
на 2021-2023 роки (далі – Програма) є поліпшення епідеміологічної ситуації в
напрямі  зменшення  загальної  кількості  хворих  на  туберкульоз,  ВІЛ,
запобіганню поширення небезпечних інфекційних хвороб (в т.  ч.  COVID-19),
зниження  рівня  захворюваності  та  смертності  від  них,  ко-інфекціі
(туберкульоз/ВІЛ-інфекція),  темпів  поширення  мультирезистентного
туберкульозу  шляхом  реалізації  державної  політики,  що  ґрунтується  на
принципах забезпечення загального та рівного доступу населення до якісних
послуг з профілактики, діагностики та лікування туберкульозу, ВІЛ та особливо
небезпечних інфекцій. 

4. Обґрунтування шляхів і засобів розв’язання проблеми, строки
виконання Програми

        Головними  шляхами  розв’язання  проблем  Програми  є  безумовне
дотримання законодавчих та  нормативних документів з  питань інфекційного
контролю. З цією метою буде реалізований комплекс заходів, спрямованих на: 

 розробку стандартів інфекційного контролю (ІК);
 проведення  комплексного  планування  та  фінансування  заходів

інфекційного контролю;
 організацію підготовки медичних працівників із засад інфекційного

контролю;
 забезпечення  проектування,  будівництва,  ремонту  з  урахуванням

вимог інфекційного контролю;
 залучення  громадянського  суспільства,  інформування  населення

щодо заходів безпеки (соціальна реклама);
 моніторинг  і  оцінювання  ефективності  заходів  інфекційного

контролю на всіх рівнях системи медичної допомоги;
 проведення  операційних  досліджень,  спрямованих  на  прийняття

управлінських рішень у сфері інфекційного контролю;
 видання відповідних наказів з інфекційного контролю ;
 складання плану інфекційного контролю;
 забезпечення  своєчасної  діагностики  пацієнтів  та  призначення

необхідного лікування;



 своєчасна ізоляція хворих, які становлять епідемічну небезпеку;
 навчання хворих етикету кашлю і заходам респіраторної гігієни;
 профілактику серед медичних працівників.
 оцінювання  технічного  стану  та  матеріального  забезпечення

закладу  з  питань  ІК  із  подальшим  складанням  відповідного
кошторису;

 дотримання  заходів  щодо  охорони  праці  та  особистої  гігієни
працівниками амбулаторій;

 регулярне оцінювання ризиків поширення інфекції в відокремлених
структурних підрозділах «Закладу» під час проведення процедур і
маніпуляцій та для працівників і відвідувачів;

 розробку алгоритмів безпечного робочого процесу, впровадження
та контроль їх виконання персоналом, пацієнтами та відвідувачами;

 проведення регулярного навчання працівників КНП «Срібнянський
ЦПМСД»,  санітарно-просвітницької  роботи  з  пацієнтами  та
населенням;

 дотримання критеріїв госпіталізації; 
 проведення  оцінювання  якості  впровадження  інфекційного

контролю на робочому місці.
        Програма діє впродовж 2022-2023 років.

5. Обсяг та джерела фінансування Програми

Обсяг коштів, які пропонується 
залучити на виконання Програми
всього:

в.т.ч.2022 рік

          2023 рік

 

Витрати на виконання 
Програми, тис. грн..

124 

52 

72

 

6. Очікувані результати виконання Програми 

№
П/П

Назва показника одиниця

Дані на
початок

дії
Програми

2023
Всього за період

дії Програми

5.1.Показники продукту Програми

1.

Кількість осіб, які за рахунок 
Програми будуть отримувати 
комплекс діагностичних, 
лікувальних та 
профілактичних втручань, 
що передбачені галузевими 
стандартами

особи 10478 10478 10478

5.2.Показники якості програми
1 Рівень інформативності % 50 100 100



населення з  питань 
інфекційного контролю

2.

Охоплення пацієнтів 
лабораторними та 
діагностичними 
дослідженнями у межах ПМГ

% 20 70 70

3.

Відсоток охоплення груп 
пацієнтів з підвищеним 
ризиком розвитку інфекційних
захворювань у межах ПМГ

% 50 80 80

7. Контроль за виконанням Програми

Контроль за виконанням Програми покладається на постійну комісію з 
питань бюджету, соціально-економічного розвитку та інвестиційної діяльності 
та з питань сім’ї та молоді, гуманітарних питань та соціального захисту 
населення.

Організація виконання заходів Програми забезпечується КНП 
«Срібнянський ЦПМСД»





8. Основні завдання та напрямки Програми

№
п/п

Зміст заходів Програми Відповідальні  за
виконання

Строки
виконання

Вид 
бюджету

Орієнтований  обсяг  фінансування,
тис.грн.

всього 2022 2023
1 Здійснення 

адміністративного  та 
лабораторного  контролю 
по впровадженню 
стандартів інфекційного 
контролю в підрозділах 
КНП «Срібнянський 
ЦПМСД»

Срібнянська
селищна рада
КНП «Срібнянський
ЦПМСД»

2022-2023 - - - -

2 Забезпечення  навчання
персоналу,  пацієнтів  їх
родин,  відвідувачів  закладу
здійсненню  інфекційного
контролю  відповідно
алгоритму

Срібнянська
селищна рада
КНП «Срібнянський
ЦПМСД»

2022-2023 Місцевий
бюджет

2,0 1,0 1,0

3 Забезпечити  роботу  з
профілактики  здорового
способу  життя  через
ЗМІ,офіційні  сайти  та
соціальні мережі

Срібнянська
селищна рада
КНП «Срібнянський
ЦПМСД»

2022-2023 - - - -

4 Забезпечення персоналу 
підрозділів КНП 
«Срібнянський ЦПМСД» 
засобами індивідуального 

Срібнянська
селищна рада
КНП «Срібнянський
ЦПМСД»

2022-2023 Місцевий
бюджет

20,0 10,0 10,0



захисту  (маски, 
респіратори, ізоляційні 
халати та костюми, 
шапочки, бахіли, 
рукавички, захисні окуляри 
та щитки)

5 Дооснащення кабінетів 
прийому  та пункту 
щеплень  бактеріоцидним 
обладнанням

Срібнянська
селищна рада
КНП «Срібнянський
ЦПМСД»

2022-2023 Місцевий
бюджет

2,0 1,0 1,0

6 Забезпечення  підрозділів
КНП  «Срібнянський
ЦПМСД»   матеріальними
ресурсами:

- дезінфікуючими
засобами, 

- ємностями  для
відбору  біологічного
матеріалу, 

- швидкими тестами на
COVID- 19,грип, ВІЛ,
гепатит В та С

Срібнянська
селищна рада
КНП «Срібнянський
ЦПМСД»

2022-2023 Місцевий
бюджет

80,0 30,0 50,0

7 Забезпечення  дотримання
заходів  охорони  праці
пов’язаних  з  рівнем
епідеміологічної  ситуації  в
Срібнянській громаді

Срібнянська
селищна рада
КНП «Срібнянський
ЦПМСД»

2022-2023 - - -

8 Проведення
імупрофілактики  особам  з

Срібнянська
селищна рада

2022-2023 - - - -



груп  медичного  та
епідемічного  ризику,  в  т.ч.
медичним працівникам

КНП «Срібнянський
ЦПМСД»

9 Придбання туберкуліну для
проведення  ранньої
діагностики туберкульозу у
дітей  з  груп  ризику  та
осередків  туберкульозної
інфекції

Срібнянська
селищна рада
КНП «Срібнянський
ЦПМСД»

2022-2023 - 20,0 10,0 10,0

Селищний голова                                                                                                                        Олена  ПАНЧЕНКО





ПРОЄКТ 

РІШЕННЯ
(____________ сесія восьмого скликання)

__  __________  2022 року    
смт Срібне

Про затвердження Положення про
громадські слухання на території
населених пунктів Срібнянської
селищної ради

Керуючись  статтями  13,  25,  59  Закону  України  «Про  місцеве
самоврядування  в  Україні»,  з  метою  сприяння  територіальній  громаді  у
здійсненні права на проведення громадських слухань, а також урахування їх
результатів органами місцевого самоврядування,  їх  посадовими особами при
прийнятті рішень, селищна рада вирішила:

1.Затвердити Положення про громадські слухання на території населених
пунктів  Срібнянської  селищної  ради  згідно  з  додатком.

2.  Вважати таким, що втратило чинність  рішення першої сесії  сьомого
скликання від 11.11.2015 року Про затвердження Положення про громадські
слухання на території Срібнянської селищної ради.

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

Селищний голова                                                             Олена ПАНЧЕНКО

 



ПРОЄКТ

СРІБНЯНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА
(чотирнадцята сесія восьмого скликання) 

РІШЕННЯ

___________ 2022 року     
смт Срібне

Про затвердження плану 
роботи Срібнянської 
селищної ради на 2022 рік

Відповідно до пункту 7 частини 1 статті 26, ч.1 ст.59 Закону України
«Про місцеве самоврядування в Україні», з метою системного забезпечення
діяльності  Срібнянської  селищної ради  у  2022  році,   селищна  рада
вирішила:

1.  Затвердити  план  роботи  Срібнянської селищної  ради  на  2022  рік
(додається).

2.  Доручити  виконавчим  органам  селищної ради,  при  необхідності,
вносити зміни до плану роботи Срібнянської селищної ради на 2022 рік.

3. Перелік питань для розгляду на пленарних засіданнях селищної ради у
2022 році розмістити на офіційному веб-сайті селищної ради.

4. Контроль за виконанням рішення покласти на секретаря ради Ірину
МАРТИНЮК та голів постійних комісій селищної ради.

Селищний голова                                               Олена ПАНЧЕНКО



Додаток 
до рішення чотирнадцятої  сесії
восьмого скликання
Срібнянської селищної ради

                                                                                 04 лютого 2022р

План
роботи Срібнянської селищної ради на 2022 рік

I. Питання для розгляду на пленарних засіданнях Срібнянської
селищної ради

I квартал 

1.  Звіт про виконання селищного бюджету за  2021 рік. 
Готують:  комісія  з  питань  бюджету,  соціально–
економічного розвитку та інвестиційної діяльності.  
Доповідає: начальник фінансового управління.

2.  Звіт про виконання Плану соціально-економічного розвитку Срібнянської
об’єднаної територіальної громади на 2021-2023 роки за 2021 рік.

Готують: постійні комісії, виконавчий комітет.
Доповідає:  начальник  відділу  економіки,  інвестицій  та
агропромислового розвитку.

3. Звіти старост про роботу на окрузі щодо забезпечення здійснення наданих
їм повноважень за 2021 рік.

Готують та доповідають: старости Срібнянської  селищної
ради.

4.  Про  підсумки  фінансово-господарської  діяльності  комунального
підприємства «Комунгосп» за 2021 рік.

Готують: постійна комісія з питань регулювання земельних
відносин, житлово-комунального господарства та охорони
навколишнього середовища. 
Доповідає: директор комунального підприємства.

5.  Про роботу закладів освіти Срібнянської селищної ради.
Готують:  постійна  комісія  з  питань  сім’ї  та  молоді,
гуманітарних питань та соціального захисту населення.
Доповідає: начальник відділу сім’ї, молоді та спорту.  

6.  Про хід виконання селищних Програм, дія яких закінчилась у 2021 році. 



Готують:  постійні  комісії,  заступники  голови,  керуючий
справами,  структурні  підрозділи,  відповідальні  за
реалізацію Програм. 
Доповідають:  заступники  селищного  голови,  начальники
структурних підрозділів селищної ради.  
  

7. Розгляд питань, що регулюють земельні відносини.
Готують: постійна комісія з питань регулювання земельних
відносин, житлово-комунального господарства та охорони
навколишнього середовища. 
Доповідає: начальник відділу земельних відносин.

8.  Інші питання. 

II квартал

1.  Звіт про виконання селищного бюджету за І квартал 2022 року 
Готують: комісія з питань бюджету соціально-економічного
розвитку та інвестиційної діяльності. 
Доповідає: начальник фінансового управління.

2.  Про  звіт  головного  лікаря  комунального  некомерційного  підприємства
«Срібнянський  центр первинної медико-санітарної допомоги» Срібнянської
селищної ради.

Готують:  постійна  комісія  з  питань  сім’ї  та  молоді,
гуманітарних питань та соціального захисту населення.

                              Доповідає: головний лікар комунального некомерційного
підприємства  «Срібнянський  центр  первинної  медико-
санітарної допомоги».  

3.  Про роботу закладів культури Срібнянської селищної ради.
Готують:  постійна  комісія  з  питань  сім’ї  та  молоді,
гуманітарних питань та соціального захисту населення.

 Доповідає: начальник відділу культури та туризму.

4.  Про встановлення ставок місцевих податків і зборів на 2023 рік.
Готують:  постійна  комісія  з  питань  бюджету,  соціально–
економічного розвитку та інвестиційної діяльності.  
Доповідає:  начальник  відділу  економіки,  інвестицій  та
агропромислового  розвитку  та   начальник  відділу
земельних відносин.

5. Про хід виконання селищних Програм у 2022 році. 
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Готують:  постійні  комісії,  заступники  голови,  керуючий
справами,  структурні  підрозділи,  відповідальні  за
реалізацію Програм. 
Доповідають:  заступники  селищного  голови,  начальники
структурних підрозділів.    

  6. Розгляд питань, що регулюють земельні відносини.
Готують: постійна комісія з питань регулювання земельних
відносин, житлово-комунального господарства та охорони
навколишнього середовища. 
Доповідає: начальник відділу земельних відносин

7. Інші питання.

III квартал

1. Звіт про виконання селищного бюджету за І півріччя 2022 року 
Готують:  комісія  з  питань  бюджету,  соціально–
економічного розвитку та інвестиційної діяльності.  
Доповідає: начальник фінансового управління.

2. Звіт про виконання Плану соціально-економічного розвитку Срібнянської
об’єднаної територіальної громади на 2021-2023 роки за І півріччя 2022 року.

Готують: постійні комісії, виконавчий комітет. 
Доповідає:  начальник  відділу  економіки,  інвестицій  та
агропромислового розвитку.

3. Про  звіт  генерального  директора  комунального  некомерційного
підприємства «Срібнянська центральна лікарня» Срібнянської  селищної  ради
Чернігівської області.

Готують:  постійна  комісія  з  питань  сім’ї  та  молоді,
гуманітарних питань та соціального захисту населення
Доповідає: генеральний директор.

4. Про  роботу  Срібнянського територіального центру соціального
обслуговування (надання соціальних послуг).

Готують:  постійна  комісія  з  питань  сім’ї  та  молоді,
гуманітарних питань та соціального захисту населення.
Доповідає: директор територіального центру. 

5.  Розгляд питань, що регулюють земельні відносини.
Готують: постійна комісія з питань регулювання земельних
відносин, житлово-комунального господарства та охорони
навколишнього середовища. 
Доповідає: начальник відділу земельних відносин
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7. Інші питання. 

IV квартал 

1. Звіт про виконання селищного бюджету за 9 місяців 2022 року.
Готують:  комісія  з  питань  бюджету,  соціально–
економічного розвитку та інвестиційної діяльності.  
 Доповідає: начальник фінансового управління.

   
2. Про бюджет Срібнянської селищної ради  на 2023 рік.

Готують:  комісія  з  питань  бюджету,  соціально–
економічного розвитку та інвестиційної діяльності.  
Доповідає: начальник фінансового управління.

3. Про план роботи Срібнянської селищної ради  на 2023 рік. 
Готують: апарат селищної ради.  
 Доповідає: секретар селищної ради.

4. Про хід виконання селищних Програм у 2022 році. 
Готують:  постійні  комісії  селищної  ради,  заступники
голови,  керуючий  справами,  структурні  підрозділи,
відповідальні за реалізацію Програм. 
Доповідають: заступники селищного голови, начальники 
структурних підрозділів.
  

5. Про План діяльності селищної ради з підготовки регуляторних актів на 2023
рік.

Готують: комісія з питань  регламенту, депутатської етики,
законності та правопорядку.   
Доповідає: начальник юридичного відділу.

6. Про підготовку до осінньо-зимового періоду.,
Готують: постійна комісія з питань регулювання земельних
відносин, житлово-комунального господарства та охорони
навколишнього  середовища,  заступники  голови,
структурні підрозділи.  
Доповідають:  перший  заступник  селищного  голови,
начальники структурних підрозділів селищної ради.
    

7. Розгляд питань, що регулюють земельні відносини.
Готують: постійна комісія з питань регулювання земельних
відносин, житлово-комунального господарства та охорони
навколишнього середовища. 
Доповідає: начальник відділу земельних відносин

8. Інші питання. 
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II. Питання для розгляду на засіданнях постійних комісій Срібнянської
селищної ради

Постійна комісія з питань регулювання земельних відносин  , житлово-  
комунального господарства   та охорони навколишнього середовища  

I   квартал  
1.  Про  підсумки  фінансово-господарської  діяльності  комунального
підприємства «Комунгосп» за 2021 рік.
2. Про хід виконання селищних Програм, дія яких закінчилась у 2021 році.
3. Розгляд питань, що регулюють земельні відносини.

Попередній  розгляд  проєктів  рішень  селищної  ради,  які  внесені  до
порядків денних сесій селищної ради.

ІІ квартал
1. Про встановлення ставок місцевих податків і зборів на 2023 рік.
2. Про хід виконання селищних Програм у 2021 році.
3. Розгляд питань, що регулюють земельні відносини.

Попередній  розгляд  проєктів  рішень  селищної  ради,  які  внесені  до
порядків денних сесій селищної ради.

ІІІ квартал
1. Розгляд питань, що регулюють земельні відносини.

Попередній  розгляд  проєктів  рішень  селищної  ради,  які  внесені  до
порядків денних сесій селищної ради.

І  V   квартал  
1. Про бюджет Срібнянської селищної ради на 2023 рік.
2. Про хід виконання селищних Програм у 2022 році.
3. Про підготовку до осінньо-зимового періоду.
4. Розгляд питань, що регулюють земельні відносини.

Попередній  розгляд  проєктів  рішень  селищної  ради,  які  внесені  до
порядків денних сесій селищної ради.
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Постійна комісія з питань бюджету, соціально-економічного розвитку
та інвестиційної діяльності

I   квартал  
1. Звіт про виконання селищного бюджету за 2021 рік.
2. Звіт про виконання Плану соціально-економічного розвитку Срібнянської
об’єднаної територіальної громади на 2020-2023 роки за 2021 рік.
3.Про  підсумки  фінансово-господарської  діяльності  комунального
підприємства «Комунгосп» за 2021 рік.
4. Про хід виконання селищних Програм дія яких закінчилась у 2021 році.

Попередній  розгляд  проєктів  рішень  селищної  ради,  які  внесені  до
порядків денних сесій селищної ради.

ІІ квартал
1. Звіт про виконання селищного бюджету за І квартал 2022 року. 
2. Про встановлення ставок місцевих податків і зборів на 2023 рік.
3. Про хід виконання селищних Програм у 2022 році.

Попередній  розгляд  проєктів  рішень  селищної  ради,  які  внесені  до
порядків денних сесій селищної ради.

ІІІ квартал
1. Звіт про виконання селищного бюджету за І півріччя  2022 року.
2. Звіт про виконання Плану соціально-економічного розвитку Срібнянської
об’єднаної територіальної громади на 2021-2023 роки за І півріччя 2022 року.

Попередній  розгляд  проєктів  рішень  селищної  ради,  які  внесені  до
порядків денних сесій селищної ради.

І  V   квартал  
1. Звіт про виконання селищного бюджету за 9 місяців 2022 року.
2. Про бюджет Срібнянської селищної ради на 2023 рік.
3. Про хід виконання селищних Програм у 2022 році.

Попередній  розгляд  проєктів  рішень  селищної  ради,  які  внесені  до
порядків денних сесій селищної ради.
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Постійна комісія з питань регламенту, депутатської етики, 
законності та правопорядку

I   квартал  
1. Про хід виконання селищних Програм дія яких закінчилась у 2021 році.

Попередній  розгляд  проєктів  рішень  селищної  ради,  які  внесені  до
порядків денних сесій селищної ради.

ІІ квартал
1. Про хід виконання селищних Програм у 2022 році.
2. Про встановлення ставок місцевих податків і зборів на 2023 рік.

Попередній  розгляд  проєктів  рішень  селищної  ради,  які  внесені  до
порядків денних сесій селищної ради.

ІІІ квартал

Попередній  розгляд  проєктів  рішень  селищної  ради,  які  внесені  до
порядків денних сесій селищної ради.

І  V   квартал  
1. Про бюджет Срібнянської селищної ради на 2023 рік.
2. Про план роботи Срібнянської селищної ради на 2023 рік.
3. Про хід виконання селищних Програм у 2022 році.
4. Про План діяльності селищної ради з підготовки регуляторних актів на 2023
рік.

Попередній  розгляд  проєктів  рішень  селищної  ради,  які  внесені  до
порядків денних сесій селищної ради.

Постійна комісія з питань сім’ї та молоді, гуманітарних питань та
соціального захисту населення

I   квартал  
1. Про роботу закладів освіти Срібнянської селищної ради.
2. Про хід виконання селищних Програм, дія яких закінчилась у 2021 році.

Попередній  розгляд  проєктів  рішень  селищної  ради,  які  внесені  до
порядків денних сесій селищної ради.

ІІ квартал
1.  Про  звіт  головного  лікаря  комунального  некомерційного  підприємства
«Срібнянський  центр первинної  медико-санітарної  допомоги» Срібнянської
селищної ради.
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2. Про роботу закладів культури Срібнянської селищної ради.
3. Про хід виконання селищних  Програм у 2022 році.

Попередній  розгляд  проєктів  рішень  селищної  ради,  які  внесені  до
порядків денних сесій селищної ради.

ІІІ квартал
1.  Про  звіт  генерального  директора  комунального  некомерційного
підприємства «Срібнянська центральна лікарня» Срібнянської селищної ради
Чернігівської області.
2.  Про  роботу  Срібнянського  територіального  центру  соціального
обслуговування (надання соціальних послуг).

Попередній  розгляд  проєктів  рішень  селищної  ради,  які  внесені  до
порядків денних сесій селищної ради.

І  V   квартал  
1. Про бюджет Срібнянської селищної ради на 2023 рік.
2. Про хід виконання селищних Програм у 2022  році.

Попередній  розгляд  проєктів  рішень  селищної  ради,  які  внесені  до
порядків денних сесій селищної ради.

III. Навчання, підвищення кваліфікації депутатів селищної ради 

1.  Підвищення  кваліфікації  депутатів  селищної  ради  забезпечується
виконавчими  органами  селищної  ради  шляхом  надання  роз’яснень,
методично-довідкових матеріалів депутатам відповідної  постійної  комісії  за
тематикою та в терміни згідно з пропозиціями постійної комісії.
2. Депутати селищної ради мають право на підвищення кваліфікації шляхом
вивчення передового досвіду органів місцевого самоврядування (в тому числі
міжнародного)  у  порядку,  передбаченому  чинним  законодавством.

Селищний голова                                                                  Олена ПАНЧЕНКО
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