
    

УКРАЇНА  
 

Рожнятівська селищна рада Івано-Франківської області 
 (сесія демократичного скликання) 

Р І Ш Е Н Н Я 
(засідання) 

 
Від     2021 року      смт.Рожнятів 
№     /2020 
 
Про внесення змін 
до бюджету Рожнятівської  
селищної територіальної  
громади на 2021 рік 
 
(09558000000) 
(код бюджету) 
 

Відповідно до рішення селищної  ради від 24.12.2020 року №36-2/2020 
«Про бюджет Рожнятівської селищної ради на 2021 рік», керуючись статтею 
77 Бюджетного кодексу України, статтею 43 Закону України «Про місцеве 
самоврядування в Україні», Законом України «Про Державний бюджет 
України на 2021 рік»,  Рожнятівська селищна рада  

В И Р І Ш И Л А: 

1. Внести  зміни  до рішення селищної ради від 24.12.2020 року №36-
2/2020 «Про бюджет Рожнятівської селищної територіальної громади на 2021 
рік»: 

текстову частину рішення: 

«14. Рішення набирає чинності з 1 січня 2021 року. 
15. Додатки 1, 2, 3, 5, 7 до цього рішення є його невід’ємною частиною. 
16. Відповідно до частини 4 статті 28 Бюджетного кодексу України 

забезпечити оприлюднення цього рішення в десятиденний строк з дня його 
прийняття. 

17. Контроль за виконанням рішення покласти на першого заступника 
голови селищної ради (В.Сологуб) та постійну комісію селищної ради 
фінансів, бюджету соціально-економічного розвитку, інвестицій та 
міжнародного співробітництва (І.Озар).» 

замінити на: 

14. Здійснити з 01 січня 2021 року з селищного бюджету територіальної 
громади видатки на забезпечення діяльності бюджетних установ, закладів, 
визначених у додатку 8 до цього рішення, відповідно до розмежування 
видатків між бюджетами, визначеного Бюджетним кодексом України. 

15. Рішення набирає чинності з 1 січня 2021 року. 
16. Додатки 1, 2, 3, 5, 7, 8 до цього рішення є його невід’ємною частиною. 

 



17. Відповідно до частини 4 статті 28 Бюджетного кодексу України 
забезпечити оприлюднення цього рішення в десятиденний строк з дня його 
прийняття. 

18. Контроль за виконанням рішення покласти на першого заступника 
голови селищної ради (В.Сологуб) та постійну комісію селищної ради 
фінансів, бюджету соціально-економічного розвитку, інвестицій та 
міжнародного співробітництва (І.Озар). 

 
 2.  Внести  зміни  до рішення селищної ради від 24.12.2020 року №36-

2/2020 «Про бюджет Рожнятівської селищної територіальної громади на 2021 
рік»: 

1.1. у додаток  1 згідно з додатком 1 цього рішення; 
1.2. у додаток  2, 3, 5, 7 згідно з додатком 2, 3 цього рішення; 
 
3. Спрямувати залишок освітньої субвенції, який склався станом на 

01.01.2021 року в сумі 5807173,37 грн. по головному розпоряднику коштів 
відділ освіти, молоді та спорту, а саме: 

по загальному фонду збільшити поточні видатки по КПКВКМБ 
0611061 «Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої 
освіти» по КЕКВ 2210 «Предмети, матеріали, обладнання та інвентар» на суму 
2007173,37 грн.; 

по спеціальному фонду збільшити капітальні видатки по КПКВКМБ 
0611061 «Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої 
освіти» по КЕКВ 3110 «Придбання обладнання і предметів довгострокового 
користування» на суму 3500000 грн. (Закупівля комп’ютерного обладнання 
для «Нової  української школи», закупівля комп’ютерного обладнання для 
закладів загальної середньої освіти, закупівля твердопаливних котлів, 
покриття  для спортивних майданчиків, закупівля електрообладнання); по 
КЕКВ 3132 «Капітальний ремонт інших об’єктів» на суму 300000 грн. (Ремонт 
приміщень для влаштування внутрішніх туалетів Петранківської гімназії).  
При цьому, здійснити передачу коштів із загального фонду до спеціального. 

 
4. Спрямувати залишок загального фонду, який склався станом на 

01.01.2021 року в сумі 1353370 грн., а саме: 
по головному розпоряднику коштів селищна рада на суму 954070,96 

грн., а саме: 
по загальному фонду на суму 954070,96 грн., а саме: 

збільшити поточні видатки по КПКВКМБ 0110150 «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» по КЕКВ 2210 
«Предмети, матеріали, обладнання та інвентар» на суму 15000 грн., по КЕКВ 
2240 «Оплата послуг (крім комунальних)» на суму 155000 грн., по КЕКВ 2274 
«Оплата природного газу» на суму 25000 грн., по КЕКВ 2800 «Інші поточні 
видатки» на суму 20000 грн. 

збільшити поточні видатки по КПКВКМБ 0113104 «Забезпечення 
соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до 
самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю» по 
КЕКВ 2210 «Предмети, матеріали, обладнання та інвентар» на суму 40000 грн. 



збільшити поточні видатки по КПКВКМБ 0113160 «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» по КЕКВ 2730 «Інші виплати населенню» на суму 50516,76 грн. по 
комплексній програмі соціального захисту населення (погашення 
заборгованості минулих років). 

збільшити поточні видатки по КПКВКМБ 0113180 «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» по КЕКВ 2730 «Інші 
виплати населенню» на суму 15148,20 грн. по комплексній програмі 
соціального захисту населення (погашення заборгованості минулих років). 

збільшити поточні видатки по КПКВКМБ 0112152 «Інші програми та 
заходи у сфері охорони здоров'я» по КЕКВ 2610 «Субсидії а поточні 
трансферти підприємствам (установам, організаціям)» по комплексній 
програмі охорони здоров'я Рожнятівської селищної ради на 2021-2025 роки на 
су 49900 грн. 

збільшити поточні видатки по КПКВКМБ 0116030 «Організація 
благоустрію населених пунктів» по КЕКВ 2240 «Оплата послуг (крім 
комунальних)» на суму 140000 грн. (в т. ч. програма щодо регулювання 
чисельності безпритульних тварин гуманними методами в смт. Рожнятів на 
2021 рік на суму 20000 грн.), по КЕКВ 2610 «Субсидії а поточні трансферти 
підприємствам (установам, організаціям)» на суму 50000 грн., по КЕКВ 2275 
«Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг» на суму 30000 грн. 

збільшити поточні видатки по КПКВКМБ 0117461 «Утримання та 
розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів 
місцевого бюджету» по КЕКВ 2240 «Оплата послуг (крім комунальних)» на 
суму 50000 грн. 

збільшити поточні видатки по КПКВКМБ 0117650 «Проведення 
експертної грошової оцінки земельної ділянки чи права на неї» по КЕКВ 2281 
«Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних 
(регіональних) програм» на суму 258506 грн. 

збільшити поточні видатки по КПКВКМБ 0119800 «Субвенція з 
місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-
економічного розвитку регіонів» по КЕКВ 2620 «Поточні трансферти органам 
державного управління інших рівнів» по  програмі профілактики злочинності, 
зміцнення правопорядку, захисту прав і свобод громадян на 2021-2025 роки на 
суму 35000 грн.,  по програмі  захисту населення і території Рожнятівської 
територіальної громади при загрозі та виникнення надзвичайних ситуацій 
природного і техногенного характеру на 2021-2025 роки на суму 20000 грн. 

 
по головному розпоряднику коштів відділ освіти, молоді та спорту 

на суму 30000 грн., а саме: 
по загальному фонду на суму 30000 грн., а саме: 

збільшити поточні видатки по КПКВКМБ 0611010 «Надання 
дошкільної освiти» по КЕКВ 2240 «Оплата послуг (крім комунальних)» на 
суму 30000 грн. 

 
по головному розпоряднику коштів відділ культури на суму 50357 

грн., а саме: 



по спеціальному фонду: 
збільшити капітальні видатки по КПКВКМБ 1014060 «Забезпечення 

діяльності палаців i будинків культури, клубів, центрів дозвілля та iнших 
клубних закладів» по КЕКВ 3132 «Капітальний ремонт інших об’єктів» на 
суму 50357 грн. При цьому, здійснити передачу коштів із загального фонду до 
спеціального. 

 
по головному розпоряднику коштів фінансовий відділ  на суму 

318942,04 грн., а саме: 
по загальному фонду на суму 18942,04 грн., а саме: 
збільшити поточні видатки по КПКВКМБ 3719150 «Інші дотації з 

місцевого бюджету» по КЕКВ 2620 «Поточні трансферти органам державного 
управління інших рівнів» на суму 18942,04 грн. 

по спеціальному фонду на суму  300000 грн., а саме: 
збільшити капітальні видатки по КПКВКМБ 3719770 «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» по 
КЕКВ 3220 «Капітальніф трансферти органам державного управління інших 
рівнів» на суму 300000 грн. При цьому, здійснити передачу коштів із 
загального фонду до спеціального. 

 
5. Спрямувати залишок коштів бюджету розвитку по спеціальному 

фонду, який склався станом на 01.01.2021 року в сумі 1790943 грн., а саме: 
по головному розпоряднику коштів селищна рада на суму 1251300 

грн., а саме: 
по спеціальному фонду: 
збільшити капітальні видатки по КПКВКМБ 0110150 «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» по КЕКВ 3110 
«Придбання обладнання і предметів довгострокового користування» на суму 
40000 грн. 

збільшити капітальні видатки по КПКВКМБ 0110180 «Інша діяльність 
у сфері державного управління» по КЕКВ 3110 «Придбання обладнання і 
предметів довгострокового користування» на суму 63400 грн. по програмі 
розвитку місцевого самоврядування в Рожнятівській територіальній громаді 
на 2021-2022 роки. 

збільшити капітальні видатки по КПКВКМБ 0117350 «Розроблення 
схем планування та забудови територій (містобудівної документації)» по 
КЕКВ 2281 «Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації 
державних (регіональних) програм» на суму 49000 грн. 

збільшити капітальні видатки по КПКВКМБ 0117370 «Реалізація інших 
заходів щодо соціально-економічного розвитку території» по КЕКВ 3110 
«Придбання обладнання і предметів довгострокового користування» на суму 



70000 грн., по КЕКВ 3132 «Капітальний ремонт інших об’єктів» на суму 
200000 грн., по КЕКВ 3142 «Реконструкція та реставрація інших об’єктів» на 
суму 779000 грн. 

збільшити капітальні видатки по КПКВКМБ 0112152 «Інші програми та 
заходи у сфері охорони здоров'я» по КЕКВ 3210 «Субсидії а поточні 
трансферти підприємствам (установам, організаціям)» по комплексній 
програмі охорони здоров'я Рожнятівської селищної ради на 2021-2025 роки на 
су 49900 грн. 

 
по головному розпоряднику коштів відділ освіти, молоді та спорту 

на суму 390000 грн., а саме: 
по спеціальному фонду на суму 390000 грн., а саме: 

збільшити капітальні видатки по КПКВКМБ 0611010 «Надання 
дошкільної освіти» по КЕКВ 3132 «Капітальний ремонт інших об’єктів» на 
суму 150000 грн. 

 збільшити капітальні видатки по КПКВКМБ 0611010 «Надання 
загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти» по КЕКВ 
3132 «Капітальний ремонт інших об’єктів» на суму 240000 грн. 

 
по головному розпоряднику коштів відділ культури на суму 149643 

грн., а саме: 
по спеціальному фонду: 
збільшити капітальні видатки по КПКВКМБ 1014060 «Забезпечення 

діяльності палаців i будинків культури, клубів, центрів дозвілля та iнших 
клубних закладів» по КЕКВ 3132 «Капітальний ремонт інших об’єктів» на 
суму 149643 грн.  

 
6. Спрямувати залишок коштів від відшкодування втрат 

сільськогосподарського і лісогосподарського виробництва по спеціальному 
фонду, який склався станом на 01.01.2021 року в сумі 32474 грн. по 
головному розпоряднику коштів селищна рада, а саме: 

збільшити поточні видатки по КПКВКМБ 0117650 «Проведення 
експертної грошової оцінки земельної ділянки чи права на неї» по КЕКВ 2281 
«Дослідження, розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних 
(регіональних) програм» на суму 32474 грн. 

 
7. Спрямувати залишок екологічних коштів по спеціальному фонду, 

який склався станом на 01.01.2021 року в сумі 10000 грн. по головному 
розпоряднику коштів селищна рада, а саме: 

збільшити капітальні видатки по КПКВКМБ 0118340 
«Природоохоронні заходи за рахунок цільових фондів» по КЕКВ 3122 
«Капітальне будівництво (придбання) інших об’єктів» на суму 10000 грн. 

 
 8. Фінансовому відділу селищної ради (Р. Баричка) внести  відповідні 
зміни  у бюджетні призначення головних розпорядників коштів селищного 
бюджету з врахуванням їх пропозицій щодо розподілу за функціональною та 
економічною ознаками. 

 

  9. Контроль за виконанням рішення покласти на голову селищної ради 
(В.Рибчак) та голову постійної комісії селищної ради фінансів, бюджету 



соціально-економічного розвитку, інвестицій та міжнародного 
співробітництва (І.Озар). 

 

Голова селищної ради                                                                   Василь Рибчак 


