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  І.  Доходи

Податок з доходів фізичних осіб 11010000 5397820,00 6698444,21 1300624,21 0,00 0,00 0,00
Податок на прибуток підприємств комунальної 
власності 11020000 2852,00 5724,00 2872,00 0,00 0,00 0,00
Збір за спеціальне використання лісових ресурсів 
місцевого значення та користування земельними 
ділянками лісового фонду 13010000 4314,90 -4314,90 0,00
Плата за землю 13050000 157922,16 -157922,16 0,00 0,00

Реєстраційний збір за проведення державної реєстрації 
юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців 22010300 9174,00 8323,20 -850,80 0,00
Частина прибутку(доходу)державних підприємств що 
вилучається до бюджету 21010000 153,00 78,00 -75,00 0,00 0,00
Надходження коштів від відшкодування втрат с/г та 
лісогосподарського виробництва 21110000 2468,67 3046,41 577,74

Надходження сум відсотків за користування тимчасово 
вільними бюджетними коштами місцевих бюджетів 21050000 0,00 0,00
Плата за оренду  майнових комплексів, що у 
комунальній власності 22080000 0,00
Інші  надходження 24060000 428,64 12991,06 12562,42 0,00
Доходи від операцій з кредитування та надання 
гарантій 24110000 0,00 356,82 313,41 -43,41
Плата за послуги.що надаються бюджетними 
установами 25010000 0,00 0,00 261008,84 286618,40 25609,56

Інші джерела власних надходжень бюджетних установ 25020000 0,00 0,00 0,00 202746,13 285473,41 82727,28
Надходження коштів від реалізації  безхазяйного 
майна , майна, що за правом спадкоємства 
перйшло у власність держави та скарбів, знахідок, 
а також валютні цінності і грошові кошти, власники, 
яких невідомі 31010000

Цільові фонди, утворені Верховною Радою Автономної 
Республіки Крим, органами місцевого самоврядування 
та місцевими органами виконавчої влади 50110000 0,00 0,00

Разом доходів 5572664,70 6725560,47 1152895,77 466580,46 575451,63 108871,17
Кошти, що надходять з інших бюджетів 41010000 442780,00 28800,00 -413980,00 0,00 0,00
Дотації 41020000 48311300,00 49226493,98 915193,98 0,00 0,00
Субвенції 41030000 28411561,52 38031724,68 9620163,16 1697900,20 7889,49 -1690010,71

Всього доходів 82738306,22 94012579,13 11274272,91 2164480,66 583341,12 -1581139,54
0,00 0,00

ІІ. ВИДАТКИ: 0,00 0,00
2.1 Видатки за тимчасовою класифікацією видатків 

місцевих бюджетів 0,00 0,00
Державне управління 010000 349240,13 385954,13 36714,00 0,00 0,00
Освіта 070000 32374079,80 36014281,24 3640201,44 58562,21 96171,22 37609,01
Охорона здоров"я 080000 10456634,84 13473407,48 3016772,64 189104,65 274868,26 85763,61
Соціальний захист та соціальне забезпечення 090000 29654653,16 38397280,28 8742627,12 1814714,22 85207,53 -1729506,69

Культура і мистецтво 110000 2897305,43 3168823,25 271517,82 42798,33 121943,65 79145,32
Засоби масової інформації 120000 56045,68 63779,31 7733,63 0,00
Фізична культура і спорт 130000 343301,47 421311,54 78010,07 9448,49 9448,49
Будівництво 150000 0,00 0,00 133954,60 133954,60
Сільське і лісове господарство, рибне 
господарство та мисливство 160000 30000,00 140800,00 110800,00 7889,49 7889,49
Транспорт.дорожнє господарство 170000 189080,06 229824,23 40744,17 0,00 0,00
Охорона навколишнього природного середовища 
та ядерна безпека 200000 0,00 0,00 0,00 0,00

Витрати на запобігання та ліквідацію надзвичайних 
ситуацій та наслідків стихійного лиха 210105 7275,00 7275,00 0,00
Цільові фонди 240000 0,00 0,00 0,00 0,00
Видатки не віднесені до основних груп 250000 6853799,39 5069397,61 -1784401,78 50000,00 50000,00

Всього видатків 83204139,96 97372134,07 -83204139,96 2105179,41 779483,24 -1325696,17
Кредитування 0,00 0,00

Видатки не віднесені до основних груп 250000 10000,00 10000,00 -8841,23 -6932,96 1908,27
Разом видатків 83204139,96 97382134,07 14177994,11 2096338,18 772550,28 -1323787,90
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інформація  про виконання районного 
бюджету за  6 місяців 2010 - 2011 років

до відома громадян

– Особистий прийом відвідувачів вій-
ськовий комісар Ківерцівського район-
ного військового комісаріату проводить 
в понеділок та середу з 9.00 год до 
17.30 год.

У Ківерцівському районному військо-
вому комісаріаті видача військових 
квитків, посвідчень про приписку до 
призовної дільниці, будь-яких довідок, 
а також надання інформації (усно чи 
письмово) здійснюється БЕЗКОШТОВ-
НО, у терміни, визначені Законами 
України «Про звернення громадян 
України» та «Про доступ до публічної 
інформації».

При виникненні проблемних питань 
щодо отримання у військовому коміса-
ріаті вищезазначених документів, а та-
кож у разі неправомірних дій зі сторони 
посадових осіб, прошу звертатись:

• до військового комісара Ківерців-
ського районного військового коміса-
ріату підполковника КУХАРЦЯ Андрія 
Миколайовича за телефонами: 2-15-
65, 2-14-52 (з 9.00 до 18.00 год);

• до військового комісара Волинсько-
го обласного військового комісаріату 
полковника ЧУРАЯ Віталія Володими-
ровича за телефонами: 0332750451 (з 
9.00 до 18.00 год) 0332252521 (цілодо-
бово).

регуляторна політика

до відома споживачів!

індекс інфляції у жовтні 
2011 року

Головне управління статистики у Волин-
ській області повідомляє, що за розрахунка-
ми Державного комітету статистики України, 
індекс споживчих цін (індекс інфляції) в 
країні у жовтні становив 100,0% порівняно з 
вереснем, з початку року - 104,2%.

У Волинській області індекс споживчих цін 
у жовтні становив 100,1%, з початку року — 
103,4%.

транспортники формують 
сферу послуг

Попит споживачів району на різноманітні 
види послуг задовольняли понад два десят-
ки профільних підприємств та організацій, 
в яких працювало близько 700 осіб. Кожне 
третє підприємство надавало транспортні 
послуги, шосте - здійснювало операції з не-
рухомим майном, восьме - у сфері інжинірин-
гу, геології та геодезії.

За 9 місяців ними (без урахування не-
розподілених обсягів обласних організацій) 
реалізовано послуг на суму 50,9 млн.грн. За 
обсягами послуг район поступається лише 
обласному центру, м. Ковель та Луцькому 
району. Значною мірою цьому посприяло 
зручне розташування району поблизу облас-
ного центру, розвинена транспортна інфра-
структура, що дозволило надавати послуги 
залізниці та санаторно-курортні жителям і 
інших регіонів. У середньому в розрахунку 
на одного жителя району спеціалізовані 
підприємства реалізували послуг на 795 грн 
(в області - 1586 грн, у сусідніх Луцькому та 
Рожищенському районах - відповідно 946 грн 
і 299 грн).

Транспортниками реалізовано понад 70% 
загального обсягу послуг, переважну частину 
яких становлять послуги залізничного тран-
спорту. Користувались попитом споживачів і 
такі види послуг, що надають системи охоро-
ни здоров'я людини, інформатизації, освіти.

Головне управління статистики 
у Волинській області.

укрпошта оголошує акцію з доброчин-
ної передплати «подаруй дитині 

радість читання!»
Традиційно до новорічних і Різдвяних 

свят, Дня Святого Миколая Укрпошта готує 
приємні сюрпризи дітлахам. Цьогоріч під-
приємство привертає увагу громадськості, 
владних органів та підприємницького сере-
довища до найбільш соціально незахище-
них категорій дітей - вихованців закладів 
для дітей-сиріт і тих, що позбавлені батьків-
ського піклування. Щоб діти в цих закладах 
мали змогу читати газети та журнали, спо-
живати найновішу й цікаву для них інфор-
мацію, Укрпошта оголошує акцію з добро-
чинної передплати «Подаруй дитині радість 
читання!».

До кампанії з доброчинної передплати різ-
номанітних періодичних друкованих видань 
для дитячих соціальних закладів пропо-
нуємо долучитися партнерам підприємства 
та різноманітним установам і організаціям 
(як юридичним, так і фізичним особам). У 
перебігу акції, що триватиме з 1 листопа-
да по 20 грудня 2011 р., кожен її учасник 
матиме змогу на свій розсуд передплатити 
одне чи кілька вітчизняних видань (дитя-
чої та юнацької тематики) на 2012 рік (12 
місяців) для будь-якого закладу Волинської 
області ( перелік і адреси на кожному відді-

ленні поштового зв'язку) і по всій території 
України (адреси на сайті Укрпошти (http://
www.ukrposhta.com), або у ВД- поштамті , 
Центрах поштового зв'язку. )

Акцію розпочато з метою привернення 
уваги широких громадських кіл до проблем 
дитячих соціальних закладів, забезпечення 
доступу їхніх вихованців до друкованих га-
зет і журналів, заохочення дітей до читання 
періодики, сприяння розвиткові вітчизняних 
видавців, популяризації передплати періо-
дичних видань.

Оформити доброчинну передплату можна 
в будь-якому поштовому відділенні зв'язку, 
де нададуть інформацію про дитячі заклади 
регіону та України загалом, найповніший 
перелік видань дитячої тематики тощо. Та-
кож інформацію про акцію можна знайти на 
сайті Укрпошти (http://www.ukrposhta.com) в 
розділі «Акції, конкурси».

Перебіг акції та її результати висвітлю-
ватимуться на веб-порталах Волинської 
дирекції УДППЗ „ Укрпошта", газеті «Пошто-
вий вісник». Особливо активних учасників 
буде відзначено спеціальними призами від 
Укрпошти.

Волинська дирекція УДППЗ „Укрпошта".

заява про наміри
1. Інвестор (замовник) – Грем’яченська 

сільська рада.
Поштова і електронна адреса – с. Грем’яче, 

Ківерцівського району.
2. Місце розташування майданчиків (трас) 

будівництва (варіанти) – с. Грем’яче, урочище 
«Грем’яченський льонозавод», урочище «Біля 
Пелеха», урочище «Ферма».

3. Назва об’єкта - «Детальний план терито-
рії житлового кварталу».

4. Соціально-економічна необхідність пла-
нової діяльності – забезпечення населення 
житлом.

5. Потреба в ресурсах при будівництві і екс-
плуатації:

- земельних – (площа земель, що вилуча-
ються в тимчасове і постійне користування, 
вид користування) – орієнтована площа 30 га;

- енергетичних (паливо, електроенергія, 
тепло) – автономне опалення (газ, тверде 
паливо);

- водних - АС, ВНБ, водопровід.
6. Транспортне забезпечення (при будівни-

цтві й експлуатації) – автомобільний тран-
спорт.

7. Екологічні та інші обмеження планової 
діяльності за варіантами – санітарно-захисні 
та охоронні зони.

8. Необхідна еколого-інженерна підготовка і 
захист території за варіантами -.

9. Можливі впливи планової діяльності (при 
будівництві й експлуатації) на навколишнє 
середовище:

- клімат і мікроклімат – не впливає;
- повітряне – викиди продуктів спалювання 

газу, твердого палива;
- водне – господарсько-побутові та дощові 

стічні води;
- грунт – тверді побутові відходи, осад 

стічних вод;
- рослинний і тваринний світ, заповідні 

об’єкти – не впливає;
- навколишнє соціальне середовище (на-

селення) – не впливає;
- навколишнє техногенне середовище – не 

впливає.
10. Відходи виробництва і можливість їх 

повторного використання, утилізації, зне-
шкодження або безпечного захоронення – на 
полігоні твердих побутових відходів.

11. Обсяг виконання ОВНС – розділ в по-
яснювальній записці.

12.Участь громадськості – ознайомлення 
населення через органи місцевої влади, по-
відомлення в ЗМІ, громадське обговорення.

Замовник – Грем’яченська сільська рада.
Генпроектуальник – ТОВ «ПВІ 

«Волиньагропроект».


