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РЕМОНТ, ЧИСТКА 
ТА ПРОМИВКА

котлів, колонок, бойлерів та 
радіаторів. Тел. 050-55-63-733, 
068-73-38-062

КУПЛЮ ТЕЛЯТ
ЖИВОЮ ВАГОЮ ТА ШКІРИ.
Тел. 0673040973

НАТЯЖНІ СТЕЛІ
Швидко. Якісно. Доступно!

Тел. 0687882778

КУПЛЮ ДОРОГО
корів, биків, коней, лошат. 

Тел. 0977684040
КУПЛЮ ТЕЛЯТ, ЛОШАТ
Тел. 0980925096, 0968749505

КУПЛЮ ДОРОГО
корів, биків, телят, лошат і 
коней. Тел. 0984300174

КУПЛЮ ДОРОГО
коней, корів, биків, лошат.
Тел. 0689157460

КУПЛЮ МЕТАЛОБРУХТ
дорого

Тел.  0988879609

У КОРОТКИЙ ТЕРМІН ВИГОТОВЛЯЄМО: документацію на оформлення пра-
ва власності на житлові будинки, право власності на землю, детальне пла-
нування територій, будівельні паспорти, сервісне обслуговування клієнта, 
«винос земельних ділянок в натуру». Тел.  0976953703 - Анжела Дмитрівна

ПРОДАМ
запчастини до «Спринтера» та 
ЛТ до 2006 р. 
Тел. 0979135337

ПРОДАЄТЬСЯ
діючий млин разом з примі-
щенням в с. Самари. 
Тел. 0672800416, 0994929870

Колектив Ратнівського районного суду Волинської області ви- 
словлює щирі співчуття провідному спеціалісту Жерш Тетяні Ми-
колаївні з приводу важкої і непоправної втрати – смерті

БАТЬКА.
Нехай душа його знайде вічний спокій у Царстві Небесному.

Колектив НВК «ЗОШ І-ІІ ст. - дитячий садок» с. Комарове су-
мує  з приводу  смерті вчительки-пенсіонерки

КЛОЧЕК Надії Михайлівни
і висловлює щирі співуття рідним та близьким.
Нехай Господь укріпить вас і всю вашу сім’ю та допоможе пе-

режити це велике  горе. Нехай земля покійній буде пухом, а її 
душа знайде вічний спочинок у Царстві Небесному.

РАТНІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА  ВОСЬМОГО СКЛИКАННЯ 
22 СІЧНЯ 2021 РОКУ                                                                                                                                            № 4/42

Керуючись Бюджетним кодексом України, Законом України „Про 
місцеве самоврядування в Україні», Ратнівська селищна рада

ВИРІШИЛА:
 1. Визначити на 2021 рік:
доходи бюджету селищної територіальної громади у сумі 186 

114 937 гривень, у тому числі доходи загального фонду бюджету 
селищної територіальної громади – 180 250 225 гривень та доходи 
спеціального фонду бюджету селищної територіальної громади – 5 
886 712 гривень згідно з додатком 1 до цього рішення;

видатки бюджету селищної територіальної громади у сумі 186 114 
937,00 гривень, у тому числі видатки загального фонду бюджету се-
лищної територіальної громади – 180 205 254,00 гривень та видатки 
спеціального фонду бюджету селищної територіальної громади – 5 
909 683,00 гривень;

повернення кредитів до бюджету селищної територіальної гро-
мади у сумі 120 000 гривень, у тому числі повернення кредитів до 
спеціального фонду бюджету селищної територіальної громади 120 
000 гривень згідно з додатком 4 до цього рішення;

надання кредитів з бюджету селищної територіальної громади у 
сумі 120 000 гривень, у тому числі надання кредитів із спеціального 
фонду бюджету селищної територіальної громади 120 000 гривень 
згідно із додатком 4 до цього рішення;

профіцит за загальним фондом бюджету селищної територіаль-
ної громади у сумі 44 971,00 гривень згідно із додатком 2 до цього 
рішення;

дефіцит за спеціальним фондом бюджету селищної територіаль-
ної громади у сумі 44 971,00 гривень згідно із додатком 2 до цього 
рішення;

оборотний залишок бюджетних коштів бюджету селищної тери-
торіальної громади у розмірі 200 000 гривень, що становить 0,1 від-
сотка видатків загального фонду бюджету селищної територіальної 
громади, визначених цим пунктом;

резервний фонд бюджету селищної територіальної громади у 
розмірі 1 800 000,00 гривень, що становить 1,0 відсоток видатків за-
гального фонду бюджету селищної територіальної громади, визначе-
них цим пунктом.

2. Затвердити бюджетні призначення головним розпорядникам 
коштів бюджету селищної територіальної громади на 2021 рік у роз- 
різі відповідальних виконавців за бюджетними програмами згідно з 
додатками 3,4 до цього рішення.

3. Затвердити на 2021 рік міжбюджетні трансферти згідно з додат-
ком 5 до цього рішення.

4. Затвердити на 2021 рік розподіл коштів бюджету розвитку на 
здійснення заходів на будівництво, реконструкцію і реставрацію, 
капітальний ремонт об’єктів виробничої, комунікаційної і соціальної 
інфраструктури за об’єктами згідно з додатком 6 до цього рішення. 

5. Затвердити розподіл витрат бюджету селищної територіальної 
громади на реалізацію місцевих/регіональних програм у сумі 6 837 
340,00 гривень згідно з додатком 7 до цього рішення.

6. Установити, що у 2021 році використання бюджетних коштів на 
реалізацію місцевих/регіональних програм здійснюється за порядка-
ми, що затверджуються рішенням виконавчого комітету.

7. Установити, що у загальному фонді бюджету селищної тери-
торіальної громади на 2021 рік:

1) до доходів загального фонду бюджету селищної територіальної 
громади належать доходи, визначені статтею 64 Бюджетного кодексу 
України, та трансферти, визначені статтями 97, 101, 1032, 1033 та 
1036 Бюджетного кодексу України (крім субвенцій, визначених стат-
тею 691 та частиною першою статті 71 Бюджетного кодексу України);

2) джерелами формування у частині фінансування є надходження, 
визначені пунктом 4 частини 1 статті 15 Бюджетного кодексу України. 

8. Установити, що джерелами формування спеціального фонду 
бюджету селищної територіальної громади на 2021 рік:

1) у частині доходів є надходження, визначені статтею 691 Бюд-
жетного кодексу України;

2) у частині фінансування є надходження, визначені пунктом 2 ча-
стини 1 статті 72, пунктом 10 частини 1 статті 71 Бюджетного кодексу 
України та залишки коштів спеціального фонду;

3) у частині кредитування є надходження, визначені пунктом 10 ча-
стини 1 статті 691 Бюджетного кодексу України (повернення кредитів, 
наданих для кредитування індивідуальних сільських забудовників).

9. Установити, що у 2021 році кошти, отримані до спеціального 
фонду бюджету селищної територіальної громади:

згідно з пунктом 1 частини 1 статті 691 Бюджетного кодексу Украї-
ни та відповідні залишки коштів спеціального фонду, спрямовуються 
на реалізацію заходів, визначених частиною 2 статті 71 Бюджетного 
кодексу України;

згідно з пунктом 2 частини 1 статті 691 Бюджетного кодексу Украї-
ни та відповідні залишки коштів спеціального фонду, спрямовуються 
на охорону та раціональне використання природних ресурсів;

згідно з пунктом 4 та 41 частини 1 статті 691 Бюджетного кодексу 
України та відповідні залишки коштів спеціального фонду, спрямову-
ються на реалізацію природоохоронних заходів;

згідно з пунктом 6 частини 1 статті 691 Бюджетного кодексу Украї-
ни та відповідні залишки коштів спеціального фонду, спрямовуються 
на реалізацію заходів, визначених частиною 4 статті 13 Бюджетного 
кодексу України;

згідно з пунктом 8 частини 1 статті 691 Бюджетного кодексу Украї-
ни та відповідні залишки коштів спеціального фонду, спрямовуються 
на видатки цільового фонду селищної територіальної громади;

згідно з пунктом 10 частини 1 статті 691 Бюджетного кодексу Украї-
ни та відповідні залишки коштів спеціального фонду, спрямовуються 
на надання кредитів з бюджету селищної територіальної громади для 
кредитування індивідуальних сільських забудовників.

10. Визначити на 2021 рік відповідно до статті 55 Бюджетного 
кодексу України захищеними видатками бюджету селищної тери-
торіальної громади видатки загального фонду на:

 ● оплату праці працівників бюджетних установ;
 ● нарахування на заробітну плату;
 ● придбання медикаментів та перев’язувальних матеріалів;
 ● забезпечення продуктами харчування;
 ● оплату комунальних послуг та енергоносіїв;
 ● соціальне забезпечення;
 ● поточні трансферти місцевим бюджетам.

11. Відповідно до частини 8 статті 16 Бюджетного кодексу України 
дозволити начальнику фінансового відділу селищної ради у поряд-
ку, визначеному Кабінетом Міністрів України, здійснювати в межах 
поточного бюджетного періоду на конкурсних засадах розміщення 
тимчасово вільних коштів бюджету селищної територіальної грома-
ди на депозитах в установах банків, з подальшим поверненням та-
ких коштів до кінця поточного бюджетного періоду та зарахуванням 
відсотків за їх користування до загального фонду бюджету селищної 
територіальної громади. 

12. Відповідно до статей 43 та 73 Бюджетного кодексу України 
надати право фінансовому відділу селищної ради отримувати у по-
рядку, визначеному Кабінетом Міністрів України, позики на покриття 
тимчасових касових розривів бюджету селищної територіальної гро-
мади, пов’язаних із забезпеченням захищених видатків загального 
фонду, в межах поточного бюджетного періоду за рахунок коштів єди-
ного казначейського рахунку на договірних умовах без нарахування 
відсотків за користування цими коштами з обов’язковим їх повернен-
ням до кінця поточного бюджетного періоду.

13. Головним розпорядникам коштів бюджету селищної тери-
торіальної громади забезпечити:

1) затвердження паспортів бюджетних програм протягом 45 днів з 
дня набрання чинності цього рішення;

2) здійснення управління бюджетними коштами у межах встанов-
лених їм бюджетних повноважень та оцінки ефективності бюджетних 
програм, забезпечуючи ефективне, результативне і цільове викори-
стання бюджетних коштів, організацію та координацію роботи розпо-
рядників бюджетних коштів нижчого рівня та одержувачів бюджетних 
коштів у бюджетному процесі;

3) здійснення контролю за своєчасним поверненням у повному 
обсязі до бюджету коштів, наданих за операціями з кредитування 
бюджету;

4) доступність інформації про бюджет селищної територіальної 
громади відповідно до законодавства, а саме:

здійснення публічного представлення та публікації інформації про 
бюджет за бюджетними програмами та показниками, бюджетні при-
значення щодо яких визначені цим рішенням, відповідно до вимог та 
за формою, встановленими Міністерством фінансів України, до 15 
березня 2022 року;

оприлюднення паспортів бюджетних програм у триденний строк з 
дня затвердження таких документів;

5) взяття бюджетних зобов’язань та здійснення витрат бюджету з 
урахуванням вимог чинного бюджетного законодавства;

6) проведення у повному обсязі розрахунків за електричну та те-
плову енергію, водопостачання, водовідведення, природний газ та 
послуги зв’язку, які споживаються бюджетними установами, та укла-
дання договорів за кожним видом енергоносіїв у межах встановле-
них відповідним головним розпорядником бюджетних асигнувань, 
затверджених у кошторисі.

14. Відповідно до статті 23 Бюджетного кодексу України надати 
право виконавчому комітету Ратнівської селищної ради (юридична 
особа публічного права) вносити зміни в рішення за рахунок цільових 
субвенцій, направлених з інших бюджетів.

15. Відповідно до статті 23 Бюджетного кодексу України надати пра-
во виконавчому комітету Ратнівської селищної ради (юридичній особі 
публічного права) за погодженням з постійною комісією селищної ради 
з питань планування, бюджету, фінансів, соціально-економічного роз- 
витку громади, промисловості, підприємництва та сфери послуг про-
водити за обґрунтованим зверненням головних розпорядників коштів 
бюджету територіальної громади перерозподіл видатків за бюджетни-
ми призначеннями у розрізі функціональної і економічної класифікації 
видатків загального та спеціального фонду, програм, що фінансуються 
з бюджету селищної територіальної громади, і об’єктів, будівництво 
яких проводиться за рахунок бюджету розвитку, без зміни загального 
обсягу бюджетних призначень головного розпорядника коштів. 

16. Фінансовому відділу у разі внесення змін до чинних норма-
тивно-правових документів Міністерства фінансів України щодо кла-
сифікації доходів, видатків і кредитування місцевих бюджетів забез-
печити врахування відповідних змін при складанні і виконанні розпису 
бюджету селищної територіальної громади на 2021 рік та врахувати 
зміни у класифікації доходів, видатків і кредитування місцевих бюд-
жетів при поданні пропозицій щодо внесення змін до цього рішення.

17. Це рішення набирає чинності з 01 січня 2021 року.
18. Додатки 1 - 7 до цього рішення є його невід’ємною частиною.
19. Відповідно до частини четвертої статті 28 Бюджетного кодек-

су України забезпечити виконавчому комітету Ратнівської селищної 
ради публікацію цього рішення в десятиденний строк з дня його прий-
няття у газеті «Ратнівщина».

20. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну 
комісію селищної ради з питань планування, бюджету, фінансів, со-
ціально-економічного розвитку громади, промисловості, підприємниц- 
тва та сфери послуг.

Селищний голова Віталій БІРУК
З додатками до рішення сесії можна ознайомитись на сайті 

Ратнівської селищної ради (https://ratnesel.gov.ua).

УПРАВЛІННЯ ГУМАНІТАРНОЇ ПОЛІТИКИ 
РАТНІВСЬКОЇ СЕЛИЩНОЇ РАДИ 

ОГОЛОШУЄ КОНКУРС 
НА ЗАМІЩЕННЯ ВАКАНТНИХ ПОСАД:

- заступника начальника управління - начальника відділу 
освіти управління гуманітарної політики Ратнівської селищної 
ради;

- головного спеціаліста з питань освіти відділу освіти 
управління гуманітарної політики Ратнівської селищної ради;

- провідного спеціаліста відділу освіти управління гу-
манітарної політики Ратнівської селищної ради.

Вимоги 
до кандидатів на заміщення вакантної посади 

заступника начальника управління - начальника 
відділу освіти управління гуманітарної політики 

Ратнівської селищної ради.
Вища педагогічна освіта не нижче ступеня магістра, спеціаліста, 

вільне володіння державною мовою.
Стаж роботи на службі в органах місцевого самоврядування, на 

посадах державної служби або досвід роботи на керівних посадах 
підприємств, установ та організацій незалежно від форми влас-
ності не менше 2 років.

Знання основ роботи на комп’ютері та використання відповід-
них програмних засобів (MS Word, MS Exel, Internet Explorer, 
Outlook Express).

Вимоги
до кандидатів на заміщення вакантної посади
головного спеціаліста з питань освіти відділу 

освіти управління гуманітарної політики Ратнівської 
селищної ради

Вища педагогічна освіта не нижче ступеня бакалавра, вільне 
володіння державною мовою.

Без вимог до стажу роботи.
Знання основ роботи на комп’ютері та використання відповід-

них програмних засобів (MS Word, MS Exel, Internet Explorer, 
Outlook Express).

Вимоги
до кандидатів на заміщення вакантної посади

провідного спеціаліста відділу освіти управління 
гуманітарної політики Ратнівської селищної ради
Вища педагогічна освіта не нижче ступеня бакалавра, вільне 

володіння державною мовою.
Без вимог до стажу роботи.
Знання основ роботи на комп’ютері та використання відповід-

них програмних засобів (MS Word, MS Exel, Internet Explorer, 
Outlook Express).

Особи, які бажають взяти участь в конкурсі, 
подають до конкурсної комісії такі документи:

- письмову заяву про участь у конкурсі, в якій зазначається про 
ознайомлення заявника із встановленими законодавством обме-
женнями, пов’язаними з прийняттям на службу в  органи місцевого 
самоврядування та проходженням служби;

-  заповнену особову картку (форма П-2 ДС) з відповідними до-
датками;

- дві фотокартки розміром 4 х 6 см;
- копії документів про освіту, підвищення кваліфікації, присвоєн-

ня вченого звання, присудження наукового ступеня;
- копію документа, який посвідчує особу;
- копію військового квитка (для військовослужбовців або війсь-

ковозобов’язаних);
- довідку про допуск до державної таємниці (у разі його наяв-

ності).
Особи, які бажають взяти участь у конкурсі, подають деклара-

цію особи, уповноваженої на виконання функцій держави або міс-
цевого самоврядування, у порядку, визначеному Законом України 
“Про запобігання корупції”.

 Особи можуть подавати додаткову інформацію стосовно 
своєї освіти, досвіду роботи, професійного рівня і репутації (харак-
теристики, рекомендації, наукові публікації тощо).

Документи приймаються протягом 30 календарних днів з 
дня оголошення про проведення конкурсу.

За додатковою інформацією звертатись: смт Ратне, вул. 
Шевченка, 1 або за телефоном 0679997588.

Заступник селищного голови з питань діяльності 
виконавчих органів ради  О. Я. АНТОНЮК

 

ВІЧНАЯ ПАМ`ЯТЬ

Колектив фізіотерапевтичного відділення ЦРЛ висловлює 
щирі співчуття завідуючій Коляді Олександрі Петрівні з приводу 
важкої та непоправної втрати - смерті

БРАТА.
Розділяємо з Вами та Вашою родиною безмірне горе. Нехай 

Господь укріпить Вас і допоможе пережити невимовне горе і упо-
коїть душу покійного у Царстві Небесному.  

Трудовий колектив ЗОШ І-ІІІ ступеня  с. Межисить висловлює 
щире співчуття вчителю початкових класів Приймачук Тетяні 
Іванівні, пенсіонерам Приймачук Валентині Іванівні та Приймачуку 
Василю Івановичу з приводу важкої і непоправної втрати – смерті 

СВЕКРУХИ та МАТЕРІ.
Розділяємо з вами і вашою родиною тяжке горе. Нехай Го-

сподь укріпить вас і допоможе пережити велику втрату, а душа 
покійної спочиває у Царстві Небесному.

РІШЕННЯ ПРО БЮДЖЕТ РАТНІВСЬКОЇ СЕЛИЩНОЇ 
ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ГРОМАДИ НА 2021 РІК


