
 

    

УКРАЇНА                         

Рожнятівська селищна рада  

Івано-Франківської області 

 (чотирнадцята сесія восьмого демократичного скликання) 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

Від 28 жовтня 2021 року                смт.Рожнятів 

№ 382-14/2021 

 

Про виконання  

бюджету Рожнятівської  

селищної територіальної  

громади за 9 місяців 2021 року 

 

(09558000000) 
(код бюджету) 

 

Надходження за 9 місяців 2021 року  громади склали  116255787,77 грн., 

з них по загальному фонду – 114564768,02  грн.  (базова дотація – 17184600,00 

грн., додаткова дотація з державного бюджету – 2173400,00 грн., освітня 

субвенція – 48893800,00 грн., цільові субвенції  з державного бюджету в сумі 

4337190,00 грн., з обласного  бюджету в сумі 203014,00 грн., з інших місцевих 

бюджетів – 697257,92 грн.). 

  Власні доходи загального фонду бюджету територіальної громади 

склали 41075506,10 грн., що становить  66,7  відс. планового завдання на рік. 

Доходи спеціального фонду склали  1691019,75 грн., або 77,9  відс. до 

плану на рік. 

Видатки загального та спеціального фондів проведені в сумі 

117899907,51 грн., що складає 68,7 відс. до уточненого плану на рік 

(171639449,37), в т.ч. по загальному фонду 111781208,39  грн., або 69,9 відс., 

по спеціальному – 6118699,12 грн., або 52,3 відс. 

 Із обсягу видатків загального фонду видатки по захищених статтях 

склали 101535043,02  грн. або 90,8 відс., з яких: на виплату заробітної плати 

спрямовано 94818246,10  грн. або 84,8 відс., на оплату комунальних послуг та 

енергоносіїв – 4806123,97  грн. або 4,3 відс. 

 Керуючись статтями 80  Бюджетного кодексу України, статтею 25 

Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» та враховуючи  

вищенаведене,  селищна рада  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

В И Р І Ш И Л А :  

1. Інформацію фінансового відділу Рожнятівської селищної ради щодо 

виконання бюджету Рожнятівської селищної територіальної громади 

за 9 місяців 2021 року  взяти до уваги. 

2. Затвердити звіт про виконання бюджету Рожнятівської селищної 

територіальної громади за 9 місяців 2021 року  згідно з додатками 

1,2. 

3. Контроль за виконанням рішення покласти на голову постійної 

комісії селищної ради фінансів, бюджету соціально-економічного 

розвитку, інвестицій та міжнародного співробітництва (І.Озар). 
 

 

Селищний голова                                                                 Василь РИБЧАК 
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