
Додаток 3
до рішення селищної ради
від 30.09.2021р.№317-13/2021

09558000000

(код бюджету)

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

0100000 Селищна рада 48400.00 48400.00 170423.00 -183400.00 1330825.20 68000.00 459825.20
0110000 Селищна рада 48400.00 48400.00 170423.00 -183400.00 1330825.20 68000.00 459825.20

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 203600.00 203600.00 156560.00 7600.00

0110160 0160 0111
Керівництво і управління у відповідній сфері у містах
(місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах 39000.00 39000.00 31967.00

0112010 2010 0731
Багатопрофільна стаціонарна медична допомога
населенню 1000000.00 410000.00

0112144 2144 0763
Централізовані заходи з лікування хворих на цукровий та
нецукровий діабет 38400.00 38400.00

в т.ч. комплексна програма охорони здоров'я
Рожнятівської селищної ради на 2021-2025 роки 38400.00 38400.00

0112152 2152 0763 Інші програми та заходи у сфері охорони здоров'я 10000.00 10000.00

в т.ч. комплексна програма охорони здоров'я
Рожнятівської селищної ради на 2021-2025 роки 10000.00 10000.00

0110180 0180 0133 Інша діяльність у сфері державного управління 14000.00 14000.00

в т.ч. Програма розвитку місцевого самоврядування в
Рожнятівській територіальній громаді на 2021-2022
роки 14000.00 14000.00

0117130 7130 0421 Здійснення заходів із землеустрою 3000.00 3000.00

0117390 7390 0490
Розвиток мережі центрів надання адміністративних
послуг 68000.00 68000.00

0117650 7650 0490
Проведення експертної грошової оцінки земельної
ділянки чи права на неї 49825.20 49825.20

0116030 6030 0620 Організація благоустрію населених пунктів -131918.77 -131918.77 -191000.00

у тому числі 
бюджет 
розвитку

Розподіл
видатків селищного бюджету на 2021 рік

видатки 
споживання

з них

Код 
Програмної 

класифікації 
видатків та 

кредитування 
місцевого 
бюджету

усього

з них

усього

Код 
Функціонал

ьної  
класифікаці
ї видатків 

та 
кредитуванн
я  бюджету

Код Типової 
програмної 

класифікації 
видатків та 

кредитування 
 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

1



Загальний фонд Спеціальний фонд

оплата праці
комунальні 
послуги та 
енергоносії

оплата праці
комунальні 
послуги та 
енергоносії

у тому числі 
бюджет 
розвитку

видатки 
споживання

з них

Код 
Програмної 

класифікації 
видатків та 

кредитування 
місцевого 
бюджету

усього

з них

усього

Код 
Функціонал

ьної  
класифікаці
ї видатків 

та 
кредитуванн
я  бюджету

Код Типової 
програмної 

класифікації 
видатків та 

кредитування 
 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

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 -110081.23 -110081.23
в т.ч. "Коплексна програма соціального захисту
населення на 2021-2024 роки" -110081.23 -110081.23

0113242 3242 1090
Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального 
забезпечення 10000.00 10000.00

в т.ч. "Коплексна програма соціального захисту
населення на 2021-2024 роки" 10000.00 10000.00

0114082 4082 0829 Інші заходи в галузі культури і мистецва -17600.00 -17600.00 -18104.00

в т.ч. "Програма музею Бойківщини"
-17600.00 -17600.00 -18104.00

0118340 8340 0540 Природоохоронні заходи за рахунок цільових фондів 213000.00

0117680 7680 0490
Членські внески до асоціацій органів місцевого
самоврядування -10000.00 -10000.00

0600000 Відділ освіти, молоді та спорту -38359.00 -38359.00 -800000.00 976000.00 270359.00 270359.00
0610000 Відділ освіти, молоді та спорту -38359.00 -38359.00 -800000.00 976000.00 270359.00 270359.00
0611010 1010 0910 Надання дошкільної освiти -68000.00 -68000.00 39359.00 39359.00

0611021 1021 0921
Надання загальної середньої освіти закладами загальної
середньої освіти -39359.00 -39359.00 -800000.00 976000.00

0611061 1061 0921
Надання загальної середньої освіти закладами загальної
середньої освіти 

0611182 1182 0990

Виконання заходів, спрямованих на забезпечення якісної, 
сучасної та доступної загальної середньої освіти "Нова 
українська школа" за рахунок субвенції з державного 
бюджету місцевим бюджетам 63800.00 63800.00 -63800.00 -63800.00

0611181 1181 0990

Співфінансування заходів, що реалізуються за рахунок 
субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на 
забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної 
середньої освіти "Нова українська школа" 5200.00 5200.00 -5200.00 -5200.00

0617363 7363 0490

Виконання інвестиційних проектів в рамках здійснення 
заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих 
територій 300000.00 300000.00

1000000 Відділ культури 273641.00 273641.00 224296.00
1010000 Відділ культури 273641.00 273641.00 224296.00
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Загальний фонд Спеціальний фонд

оплата праці
комунальні 
послуги та 
енергоносії

оплата праці
комунальні 
послуги та 
енергоносії

у тому числі 
бюджет 
розвитку

видатки 
споживання

з них

Код 
Програмної 

класифікації 
видатків та 

кредитування 
місцевого 
бюджету

усього

з них

усього

Код 
Функціонал

ьної  
класифікаці
ї видатків 

та 
кредитуванн
я  бюджету

Код Типової 
програмної 

класифікації 
видатків та 

кредитування 
 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

1011080 1080 0960 Надання спеціальної освіти мистецькими школами 273641.00 273641.00 224296.00

3700000 Фінансовий відділ -10000.00 -10000.00 13115.00 -16000.00

3710000 Фінансовий відділ -10000.00 -10000.00 13115.00 -16000.00

3710160 0160 0111
Керівництво і управління у відповідній сфері у містах
(місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах 13115.00 -16000.00

3718710 8710 0133 Резервний фонд місцевого бюджету -10000.00 -10000.00
ВСЬОГО ВИДАТКІВ 273682.00 273682.00 -392166.00 776600.00 1601184.20 338359.00 459825.20

Секретар селищної ради                                                                               Тетяна Михайлишин
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(грн.)

15 16=5+10

871000.00 1379225.20
871000.00 1379225.20

203600.00

39000.00

590000.00 1000000.00

38400.00

38400.00

10000.00

10000.00

14000.00

14000.00

3000.00

68000.00 68000.00

49825.20

-131918.77

РАЗОМ видатки 
розвитку
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РАЗОМ видатки 
розвитку

-110081.23

-110081.23

10000.00

10000.00

-17600.00

-17600.00

213000.00 213000.00

-10000.00

270359.00 232000.00
270359.00 232000.00

39359.00 -28641.00

-39359.00

-63800.00

-5200.00

300000.00 300000.00

273641.00
273641.00
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РАЗОМ видатки 
розвитку

273641.00

-10000.00

-10000.00

-10000.00
1141359.00 1874866.20
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