
    

УКРАЇНА  

 

Рожнятівська селищна рада  

Івано-Франківської області 

 (тринадцята сесія восьмого демократичного скликання) 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

Від 30 вересня 2021 року                смт.Рожнятів 

№317-13/2021 

 

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 територіальної громади на 2021 рік», 

керуючись статтею 77 Бюджетного кодексу України, статтею 26, 28 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»: 

1.1.  у додаток  1 згідно з додатком 1 цього рішення; 

1.2. у додаток  2 згідно з додатком 2  цього рішення; 

1.3. у додаток 3, 5, 7 згідно з додатком 3  цього рішення; 

 

2. Спрямувати субвенцію з державного бюджету місцевим бюджетам на 

здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих категорій:   

   по головному розпоряднику коштів відділу освіти, молоді та 

спорту: 

по спеціальному фонду: 

по КПКВКМБ 0117363 «Виконання інвестиційних проектів в рамках 

здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих 

територій» на суму 300000 грн. на капітальний ремонт фасаду Сваричівського 

закладу дошкільної освіти (дитячого садка) «Колобок» Рожнятівської 

селищної ради Івано-Франківської області с.Сваричів, вул.Довга, 189 

Калуського району Івано-Франківської області. 

При цьому, здійснити передачу коштів із загального фонду до 

спеціального. 

 

 

 



3. Внести зміни  в спрямування  субвенції з місцевого бюджету на 

забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти "Нова 

українська школа" за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету 

відповідно до п.5 постанови Кабінету Міністрів України  від 4 квітня 2018 

року №237 «Деякі питання надання субвенції з державного бюджету місцевим 

бюджетам на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої 

освіти "Нова українська школа" зі змінами»: 

   по головному розпоряднику коштів відділу освіти, молоді та 

спорту: 

по загальному фонду збільшити поточні видатки по КПКВКМБ 

0611182 «Виконання заходів, спрямованих на забезпечення якісної, сучасної 

та доступної загальної середньої освіти "Нова українська школа" за рахунок 

субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам» по КЕКВ 2210 

«Предмети, матеріали, обладнання та інвентар» на суму 63800 грн., зменшити 

по спеціальному фонду капітальні видатки по КЕКВ 3110 «Придбання 

обладнання і предметів довгострокового користування» на суму 63800 грн. 

по загальному фонду збільшити поточні видатки по КПКВКМБ 

0611181 «Співфінансування заходів, що реалізуються за рахунок субвенції з 

державного бюджету місцевим бюджетам на забезпечення якісної, сучасної та 

доступної загальної середньої освіти "Нова українська школа"» по КЕКВ 2210 

«Предмети, матеріали, обладнання та інвентар» на суму 5200 грн., зменшити 

по спеціальному фонду капітальні видатки по КЕКВ 3110 «Придбання 

обладнання і предметів довгострокового користування» на суму 5200 грн. 

При цьому, зменшити передачу коштів із спеціального фонду до 

загального. 

 

4. Внести зміни  в спрямування залишку освітньої субвенції, який 

склався станом на 01.01.2021 року по головному розпоряднику коштів відділу 

освіти, молоді та спорту, а саме: 

по спеціальному фонду збільшити капітальні видатки по КПКВКМБ 

0611061 «Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої 

освіти» по КЕКВ 3132 «Капітальний ремонт інших об’єктів» на суму 

230000грн. (капітальний ремонт приміщення харчоблоку Рожнятівського 

ліцею), зменшити капітальні видатки по КЕКВ 3110 «Придбання обладнання і 

предметів довгострокового користування» на суму 230000 грн. 

 

5. По головному розпоряднику коштів селищна рада: 

по спеціальному фонду: 

збільшити капітальні видатки по КПКВКМБ 0117390 «Розвиток мережі 

центрів надання адміністративних послуг» на суму 68000 грн. 

співфінансування на капітальний ремонт частини приміщення першого 

поверху адміністративної будівлі за адресою смт.Рожнятів, вул.Шкільна, 1 для 

влаштування центру надання адміністративних послуг Рожнятівської 

селищної ради. 

 

6. По головному розпоряднику коштів селищна рада: 

по загальному фонду: 

збільшити поточні видатки по КПКВКМБ 0113242 «Інші заходи у сфері 

соціального захисту і соціального забезпечення» по коплексній програмі 

соціального захисту населення на 2021-2024 роки на суму 10000 грн. для 



надання матеріальної допомоги Соловій Лідії Василівні, жительці с. Нижній 

Струтить. 

 

7. Спрямувати перевиконання дохідної частини по спеціальному фонду  

станом на 01.09.2021 року по КБКД 19010300 «Надходження від розміщення 

відходів у спеціально відведених для цього місцях чи на об`єктах, крім 

розміщення окремих видів відходів як вторинної сировини » на суму 3000 

грн., а саме: 

по головному розпоряднику коштів селищна рада: 

збільшити капітальні видатки по КПКВКМБ 0118340 

«Природоохоронні заходи за рахунок цільових фондів» по КЕКВ 3122 

«Капітальне будівництво (придбання) інших об’єктів» на суму 3000 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). 

 

 

 

 

Селищний голова                                                                       Василь РИБЧАК 
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