
Додаток 3
до рішення селищної ради
від 2021року   №

09558000000

(код бюджету) (грн.)

Загальний фонд Спеціальний фонд

оплата праці
комунальні 
послуги та 
енергоносії

оплата 
праці

комунальні 
послуги та 
енергоносії

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16=5+10

0100000 Селищна рада 877770,96 877770,96 55000,00 1842774,00 1300300,00 32474,00 1810300,00 2720544,96
0110000 Селищна рада 877770,96 877770,96 55000,00 1842774,00 1300300,00 32474,00 1810300,00 2720544,96

0110150 0150 0111

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 215000,00 215000,00 25000,00 40000,00 40000,00 40000,00 255000,00

0110180 0180 0133 Інша діяльність у сфері державного управління 63400,00 63400,00 63400,00 63400,00

в т.ч. Програма розвитку місцевого
самоврядування в Рожнятівській територіальній
громаді на 2021-2022 роки 63400,00 63400,00 63400,00 63400,00

0113050 3050 1070

Пільгове медичне обслуговування осіб, які 
постраждали внаслідок Чорнобильської 
катастрофи -15000,00 -15000,00 -15000,00

0113090 3090 1030
Видатки на поховання учасників бойових дій та
осіб з інвалідністю внаслідок війни -37300,00 -37300,00 -37300,00

0113104 3104 1020

Забезпечення соціальними послугами за місцем
проживання громадян, які не здатні до
самообслуговування у зв'язку з похилим віком,
хворобою, інвалідністю 40000,00 40000,00 40000,00

0113242 3242 1090
Інші заходи у сфері соціального захисту і 
соціального забезпечення -24000,00 -24000,00 -24000,00
в т.ч. Комплексна програма соціального захисту 
населення -24000,00 -24000,00 -24000,00

0113160 3160 1010

Надання соціальних гарантій фізичним особам, які 
надають соціальні послуги громадянам похилого 
віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, 
хворим, які не здатні до самообслуговування і 
потребують сторонньої допомоги 50516,76 50516,76 50516,76
в т.ч. Комплексна програма соціального захисту 
населення 50516,76 50516,76 50516,76

0113180 3180 1060

Надання пільг населенню (крім ветеранів війни і 
праці, військової служби, органів внутрішніх справ 
та громадян, які постраждали внаслідок 
Чорнобильської катастрофи), на оплату житлово-
комунальних послуг 15148,20 15148,20 15148,20
в т.ч. Комплексна програма соціального захисту 
населення 15148,20 15148,20 15148,20

з них

Код 
Програмної 
класифікації 
видатків та 

кредитування 
місцевого 
бюджету

усього

з них

усього

Код 
Функціонал

ьної  
класифікаці

ї видатків 
та 

кредитуван
ня  бюджету

Код Типової 
програмної 

класифікації 
видатків та 

кредитуванн
я місцевого 

бюджету

видатки 
споживання

Найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету/ 
відповідального виконавця, найменування бюджетної програми  

згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та 
кредитування місцевого бюджету

видатки 
розвитку

у тому числі 
бюджет розвитку

РАЗОМ 

Розподіл
видатків селищного бюджету територіальної громади на 2021 рік

видатки 
розвитку

видатки 
споживання

1
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оплата 
праці

комунальні 
послуги та 
енергоносії

з них

Код 
Програмної 
класифікації 
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Найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету/ 
відповідального виконавця, найменування бюджетної програми  

згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та 
кредитування місцевого бюджету

видатки 
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у тому числі 
бюджет розвитку

РАЗОМ видатки 
розвитку

видатки 
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0112144 2144 0763
Централізовані заходи з лікування хворих на
цукровий та нецукровий діабет

в т.ч. Програма відшкодування вартості інсуліну
та лікарських засобів за рецептами лікарів у разі
амбулаторного лікування окремих груп населення
та за певними категоріями захворювань в
Рожнятівській громаді на 2021 рік -282200,00 -282200,00 -282200,00

в т.ч. комплексна програма охорони здоров'я
Рожнятівської селищної ради на 2021-2025 роки 282200,00 282200,00 282200,00

0112152 2152 0763 Інші програми та заходи у сфері охорони здоров'я 49900,00 49900,00 49900,00 49900,00 49900,00 99800,00

в т.ч. Програма відшкодування вартості інсуліну
та лікарських засобів за рецептами лікарів у разі
амбулаторного лікування окремих груп населення
та за певними категоріями захворювань в
Рожнятівській громаді на 2021 рік -50000,00 -50000,00 -50000,00

в т.ч. Програма фінансової підтримки 
комунального некомерційного підприємства 
"Рожнятівська багатопрофільна лікарня" 
Рожнятівської селищної ради на 2021-2022 роки -25000,00 -25000,00 -25000,00

в т.ч. комплексна програма охорони здоров'я
Рожнятівської селищної ради на 2021-2025 роки 124900,00 124900,00 49900,00 49900,00 49900,00 174800,00

0116030 6030 0620 Організація благоустрію населених пунктів 220000,00 220000,00 30000,00 49000,00 49000,00 49000,00 269000,00

в т.ч. програма щодо регулювання чисельності
безпритульних тварин гуманними методами в
смт. Рожнятів на 2021 рік 20000,00 20000,00 20000,00

0117350 7350 0443
Розроблення схем планування та забудови
територій (містобудівної документації) 49000,00 49000,00 49000,00 49000,00

0117370 7370 0490
Реалізація інших заходів щодо соціально-
економічного розвитку території 1049000,00 1049000,00 1049000,00 1049000,00

0117461 7461 0456

Утримання та розвиток автомобільних доріг та
дорожньої інфраструктури за рахунок коштів
місцевого бюджету 50000,00 50000,00 50000,00

0117650 7650 0490
Проведення експертної грошової оцінки земельної
ділянки чи права на неї 258506,00 258506,00 32474,00 32474,00 290980,00

0118340 8340 0540
Природоохоронні заходи за рахунок цільових
фондів 510000,00 510000,00 510000,00

0119800 9800 0180

Субвенція з місцевого бюджету державному
бюджету на виконання програм соціально-
економічного розвитку регіонів 55000,00 55000,00 55000,00
в т.ч. програма профілактики злочинності,
зміцнення правопорядку, захисту прав і свобод
громадян на 2021-2025 роки 35000,00 35000,00 35000,00
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в т.ч. програма захисту населення і території
Рожнятівської територіальної громади при
загрозі та виникнення надзвичайних ситуацій
природного і техногенного характеру на 2021-
2025 роки 20000,00 20000,00 20000,00

0600000 Відділ освіти, сім'ї, молоді та спорту 2150673,37 2150673,37 93033,00 200000,00 4394000,00 4394000,00 4394000,00 6544673,37

0610000 Відділ освіти, сім'ї, молоді та спорту 2150673,37 2150673,37 93033,00 200000,00 4394000,00 4394000,00 4394000,00 6544673,37

0611010 1010 0910 Надання дошкільної освiти -120000,00 -120000,00 50000,00 220000,00 220000,00 220000,00 100000,00

0611021 1021 0921
Надання загальної середньої освіти закладами
загальної середньої освіти 150000,00 150000,00 150000,00 374000,00 374000,00 374000,00 524000,00

0611031 1031 0921
Надання загальної середньої освіти закладами
загальної середньої освіти 113500,00 113500,00 93033,00 113500,00

0611061 1061 0921
Надання загальної середньої освіти закладами
загальної середньої освіти 2007173,37 2007173,37 3800000,00 3800000,00 3800000,00 5807173,37

0611141 1141 0990
Забезпечення діяльності інших закладів у сфері 
освіти 183000,00 183000,00 150000,00 183000,00

0611151 1151 0990
Забезпечення діяльності інклюзивно-ресурсних 
центрів за рахунок коштів місцевого бюджету -183000,00 -183000,00 -150000,00 -183000,00

1000000 Відділ культури 298000,00 298000,00 298000,00 298000,00

1010000 Відділ культури 298000,00 298000,00 298000,00 298000,00
1014030 4030 0824 Забезпечення діяльності бібліотек 49000,00 49000,00 49000,00 49000,00

1014060 4060 0828

Забезпечення діяльності палаців i будинків 
культури, клубів, центрів дозвілля та iнших 
клубних закладів 249000,00 249000,00 249000,00 249000,00

3700000 Фінансовий відділ 18942,04 18942,04 300000,00 300000,00 300000,00 318942,04

3710000 Фінансовий відділ 18942,04 18942,04 300000,00 300000,00 300000,00 318942,04

3719150 9150 0180 Інші дотації з місцевого бюджету 18942,04 18942,04 18942,04

3719770 9770 0180

Інші субвенції з місцевого бюджету субвенція з
Рожнятівського селищного бюджету ТГ
департаменту розвитку громад та територій,
дорожнього, житлово-комунального господарства,
містобудування та архітектури
облдержадміністрації (для ДП “Дороги
Прикарпаття”) на співфінансування капітального
ремонту дорожнього покриття автомобільної
дороги загального користування місцевого
значення 0091101 Креховичі-Дзвиняч км0+000-км
24+598 км 30+517-км 46+482 Івано-Франківської
області; Рожнятів-Вербівка; Рожнятів-Липовиця в
межах с.Нижній Струтинь, с.Верхній Струтинь 300000,00 300000,00 300000,00 300000,00
ВСЬОГО ВИДАТКІВ 3047386,37 3047386,37 93033,00 255000,00 6834774,00 6292300,00 32474,00 6802300,00 9882160,37

Секретар селищної ради                                                                               Тетяна Михайлишин
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