
до  рішення селищної ради
від   №

09558000000
(код бюджету) (грн.)

Разом
у т.ч. бюджет 

розвитку

1 2 3 4 5  6  

40000000 Офіційні трансферти                      -      
41033900 Освітня субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам             113 500                113 500    

41053900 Інші субвенції з місцевого бюджету                      -      

Субвенція з обласного  бюджету  на поховання померлих (загиблих) 
учасників бойових дій та осіб з інвалідністю внаслідок війни -             37 300    -             37 300    

Субвенція з обласного  бюджету на пільги на медичне обслуговування 
громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи -             15 000    -             15 000    

Субвенція з обласного  бюджету на додаткові виплати ветеранам ОУН-
УПА -             12 000    -             12 000    

Субвенція з обласного  бюджету на додаткову виплату бійцям-
добровольцям, які брали участь у захисті територіальної цілісності та 
державного суверенітету на Сході України, з розрахунку 500 грн. в 
місяць на одну особу

-             12 000    -             12 000    

Субвенція з обласного  бюджету розвитку на реконструкцію подвір"я 
Вербівської гімназії Рожнятівської селищної ради               70 000               70 000    70 000      

Субвенція з обласного  бюджету розвитку на капітальний ремонт 
вуличного освітлення у селі Нижнівй Струтин Рожнятівської селищної 
ради

              49 000               49 000    49 000      

Субвенція з обласного  бюджету розвитку на капітальний ремонт 
Рожнятівського закладу дошкільної освіти (ясла-садок) "Золота рибка" 
Рожнятівської селищної ради

              70 000               70 000    70 000      

Доходи бюджету Рожнятівської селищної територіальної громади  на 2021 рік 

Додаток №1

ВсьогоКод

Спеціальний фонд

Загальний фонд
Найменування доходів згідно із бюджетною 

класифікацією



Разом
у т.ч. бюджет 

розвитку

1 2 3 4 5  6  

ВсьогоКод

Спеціальний фонд

Загальний фонд
Найменування доходів згідно із бюджетною 

класифікацією

Субвенція з обласного  бюджету розвитку на капітальний ремонт 
Рожнятівського ліцею Рожнятівської селищної ради               64 000               64 000    64 000      

Субвенція з обласного  бюджету розвитку на капітальний ремонт 
народного дому села Рівня відділу культури Рожнятівської селищної 
ради

              49 000               49 000    49 000      

Субвенція з обласного  бюджету розвитку на капітальний ремонт 
бібліотеки-філії села Каімнь Рожнятівської публічної бібліотеки з 
філіями Рожнятівської селищної ради

              49 000               49 000    49 000      

41053600

Субвенція з обласного фонду охорони навколишнього природного 
середовища на нове будівництво берегозакріплюючих споруд на 
р.Бережниця по вул.Незалежності (в районі будинку Незалежності,24) 
в с.Петранка Рожнятівської селищної ради (в т. ч. виготовлення 
проектно-кошторисної документації)

            500 000             500 000    

Разом доходів             888 200                  37 200             851 000         351 000    

Секретар селищної ради                                                                               Тетяна Михайлишин


