
    

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 

№ 383-14/2021 

 

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 перевиконання дохідної частини по загальному фонду 

станом на 01.07.2021 року на суму 1966800 грн., а саме: 

по головному розпоряднику коштів селищна рада на суму 1525851 

грн., а саме: 

по загальному фонду на суму 1297309 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 31000 грн., по КЕКВ 

2240 «Оплата послуг (крім комунальних)» на суму 20000 грн., по КЕКВ 2800 

«Інші поточні видатки» на суму 10000 грн. 

збільшити поточні видатки по КПКВКМБ 0110160 «Керівництво і 

управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, 

територіальних громадах» на суму 61000 грн., а саме: по КЕКВ 2111 

 

 



«Заробітна плата» на суму 50000 грн., по КЕКВ 2120 «Нарахування на оплату 

праці» на суму 11000 грн. 

збільшити поточні видатки по КПКВКМБ 0112010 «Багатопрофільна 

стаціонарна медична допомога населенню» по КЕКВ 2610 «Субсидії та 

поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)» на суму 200000 

грн. 

збільшити поточні видатки по КПКВКМБ 0112111 «Первинна медична 

допомога населенню, що надається центрами первинної медичної (медико-

санітарної) допомоги» на суму 100100 грн. 

збільшити поточні видатки по КПКВКМБ 0112152 «Інші програми та 

заходи у сфері охорони здоров'я» по комплексній програмі охорони здоров'я 

Рожнятівської селищної ради на 2021-2025 роки на суму 59900 грн. 

збільшити поточні видатки по КПКВКМБ 0110180 «Інша діяльність у 

сфері державного управління» в т.ч. програма розвитку місцевого 

самоврядування в Рожнятівській територіальній громаді на 2021-2022 роки на 

суму 6000 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» на 

суму 147900 грн., а саме: по КЕКВ 2111 «Заробітна плата» на суму 120000 

грн., по КЕКВ 2120 «Нарахування на оплату праці» на суму 25900 грн., по 

КЕКВ 2210 «Предмети, матеріали, обладнання та інвентар» на суму 2000 грн. 

збільшити поточні видатки по КПКВКМБ 0117461 «Утримання та 

розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів 

місцевого бюджету» по КЕКВ 2210 «Предмети, матеріали, обладнання та 

інвентар» на суму 10000 грн., по КЕКВ 2240 «Оплата послуг (крім 

комунальних)» на суму 49000 грн. 

збільшити поточні видатки по КПКВКМБ 0116013 «Забезпечення 

діяльності водопровідно-каналізаційного господарства» по програмі 

фінансової допомоги Комунальному підприємству «Рожнятівводгосп» у 2021-

2022 роках на суму 203500 грн. 

збільшити поточні видатки по КПКВКМБ 0116030 «Організація 

благоустрію населених пунктів» по КЕКВ 2210 «Предмети, матеріали, 

обладнання та інвентар» на суму 40000 грн., по КЕКВ 2240 «Оплата послуг 

(крім комунальних)» на суму 118909 грн., по програмі фінансової допомоги 

Комунального підприємства Рожнятівської селищної ради на суму 150000 грн. 

збільшити поточні видатки по КПКВКМБ 0117693 «Інша заходи, 

пов’язані з економічною діяльністю» по програмі фінансової допомоги 

Комунального підприємства "Рожнятів надра" на суму 50000 грн. 

збільшити поточні видатки по КПКВКМБ 0117680 «Членські внески до 

асоціацій органів місцевого самоврядування» по КЕКВ 2800 «Інші поточні 

видатки» на суму 10000 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 15000 грн. (для придбання оргтехніки),  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 15000 грн. 

 

по видатках спеціального фонду на суму 228542 грн., а саме: 

збільшити капітальні 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 3132 «Капітальний ремонт інших об’єктів» на суму 5000 грн. 

збільшити капітальні видатки по КПКВКМБ 0117370 «Реалізація інших 

заходів щодо соціально-економічного розвитку території» по КЕКВ 3132 

«Капітальний ремонт інших об’єктів» на суму 223542 грн. 

При цьому, здійснити передачу коштів із загального фонду до 

спеціального. 

 

по головному розпоряднику коштів відділ освіти, молоді та спорту 

на суму 404549 грн., а саме: 

по загальному фонду на суму 138484 грн., а саме: 

збільшити поточні видатки по КПКВКМБ 0611010 «Надання 

дошкільної освiти» на суму 49988 грн. 

збільшити поточні видатки по КПКВКМБ 0611021 «Надання загальної 

середньої освіти закладами загальної середньої освіти» на суму 88496 грн. 

 

по видатках спеціального фонду на суму 266065 грн., а саме: 

збільшити капітальні видатки по КПКВКМБ 0611021 «Надання 

загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти» на суму 

266065 грн. 

При цьому, здійснити передачу коштів із загального фонду до 

спеціального. 

 

по головному розпоряднику коштів відділ культури на суму 30000 

грн., а саме:  

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

збільшити поточні видатки по КПКВКМБ 1014060 «Забезпечення 

діяльності палаців i будинків культури, клубів, центрів дозвілля та iнших 

клубних закладів» по КЕКВ 2210 «Предмети, матеріали, обладнання та 

інвентар» на суму 30000 грн. 

 

по головному розпоряднику коштів фінансовий відділ на суму 6400 

грн., а саме: 

по загальному фонду на суму 6400 грн., а саме: 

збільшити резервний фонд на суму 6400 грн. 

 

         3. Внести зміни в додаток 1 до рішення сесії селищної ради від 

25.03.2021 р.№138-6/2021, а саме: 

- назву об’єкта «Субвенція з обласного фонду охорони навколишнього 

природного середовища на нове будівництво берегозакріплюючих споруд на 

р.Бережниця по вул.Незалежності (в районі будинку Незалежності,24) в 

с.Петранка Рожнятівської селищної ради (в т. ч. виготовлення проектно-

кошторисної документації) замінити на «Субвенція з обласного фонду 

охорони навколишнього природного середовища на нове будівництво 



берегозакріплюючих споруд на р.Бережниця по вул.Незалежності (в районі 

будинку Незалежності,24) в с.Петранка Рожнятівської територіальної громади 

Івано-Франківської області (в т. ч. виготовлення проектно-кошторисної 

документації)»; 

- назву об’єкта «Субвенція з обласного  бюджету розвитку на капітальний 

ремонт вуличного освітлення у селі Нижній Струтинь Рожнятівської селищної 

ради» замінити на «Субвенція з обласного  бюджету розвитку на капітальний 

ремонт вуличного освітлення у селі Нижній Струтинь Рожнятівської 

територіальної громади Івано-Франківської області». 

 

 4. По головному розпоряднику коштів відділ освіти, молоді та спорту 

збільшити поточні видатки на погашення заборгованості минулих років на 

суму 6480 грн., а саме: 

збільшити поточні видатки по КПКВКМБ 0615031 «Утримання та 

навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних 

шкіл» по КЕКВ 2250 «Видатки на відрядження» на суму 6480 грн., зменшити 

поточні видатки по КЕКВ 2240 «Оплата послуг (крім комунальних)» на суму 

6480 грн. 

 

5. 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. 

 6. 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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