
тис.грн

1 2 3

Доходи
Загальний фонд

Власні доходи 1 250 191,4
Міжбюджетні трансферти з державного бюджету 715 417,0
Базова  дотація 57 297,4
Додаткова дотація на фінансування переданих з 
державного бюджету видатків з утримання закладів 
освіти та охорони здоров'я

224 980,0

Освітня субвенція з державного бюджету місцевим 
бюджетам 291 872,2

Субвенція з державного бюджету галузі охорони 
здоров'я (медична субвенція + субвенція на підтримку 
окремих закладів та заходів у системі охорони здоров"я)

93 791,7

Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам 
на 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

26 243,8

Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам 
на надання державної підтримки особам з особливими 
освітніми потребами

21 231,9

Субвенція з місцевого бюджету на фінансове 
забезпечення будівництва, реконструкції, ремонту і 
утримання автомобільних доріг загального 
користування місцевого значення, вулиць і доріг 
комунальної власності у населених пунктах

1 635,3

Обсяг доходів загального фонду 1 967 243,7
Спеціальний фонд 

Спецфонд за джерелами 6 608,4
у тому числі :
екологічний податок 5 800,0
відшкодування втрат с/г та л/г виробництва 808,4
Власні надходження бюджетних установ 194 704,3
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Показники 
Проєкт 

рішення на 
2021 рік 

Міжбюджетні трансферти з державного бюджету 1 121 435,8
Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам 
на будівництво, реконструкцію, ремонт і утримання 
автомобільних доріг загального користування місцевого 
значення, вулиць і доріг комунальної власності у 
населених пунктах 

1 121 435,8

Обсяг доходів спеціального фонду 1 322 748,5
Загальний обсяг бюджету 3 289 992,2

КПКВ Видатки 
Загальний фонд

О100  Державне управління 29 697,0
1000  Освіта 951 214,9
2000  Охорона здоров"я 135 568,7
3000  Соціальний захист та соціальне забезпечення 295 117,6
4000  Культура і мистецтво 118 169,4
5000  Фізична культура і спорт 93 947,2

Інші видатки (6080, 7100, 7300, 7400, 7600, 8100) 9 224,9
Видатки на утримання установ, фінансування 
програм та заходів 1 632 939,7

Субвенції (дотації) загального фонду бюджету, 
усього: 305 265,2

у тому числі:

8500
Нерозподілені трансферти з державного бюджету 
(додаткова дотація у показниках 2021 року) 112 490,0

9130
Додаткова дотація на фінансування переданих з 
державного бюджету видатків з утримання закладів 
освіти та охорони здоров'я

56 245,0

9270

Субвенція з місцевого бюджету на 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 

26 243,8

9310
Субвенція з місцевого бюджету на здійснення 
переданих видатків у сфері освіти за рахунок коштів 
освітньої субвенції (Житомирський р-н+ІРЦ +приватні)

52 499,8



Показники 
Проєкт 

рішення на 
2021 рік 

9330
Субвенція з місцевого бюджету на надання державної 
підтримки особам з особливими освітніми потребами за 
рахунок відповідної субвенції з державного бюджету

21 231,9

9410, 
9430

Субвенція з місцевого бюджету за рахунок субвенції з 
державного бюджету галузі охорони здоров'я (на 
цукровий та нецукровий діабет)

28 054,7

9770 Інші субвенції 8 500,0
Резервний фонд 11 380,3

Всього видатки загального фонду 1 949 585,2
Спеціальний фонд

Кошти, що передаються із загального фонду на 
капітальні видатки 14 832,2

Екологічний податок 5 800,0
Відшкодування втрат с/г та л/г виробництва 808,4
На обслуговування кредиту 21,6
Субвенція на будівництво, реконструкцію, ремонт і 
утримання автомобільних доріг загального 
користування місцевого значення, вулиць і доріг 
комунальної власності у населених пунктах з 
державного бюджету

1 121 435,8

Видатки за рахунок власних надходжень бюджетних 
установ 194 704,3

Всього видатки спеціального фонду 1 337 602,3
Кредитування 2 804,7

Загальний обсяг бюджету 3 289 992,2
Б А Л А Н С (- дефіцит, + профіцит)


