
Додаток 3
до рішення селищної ради
від 28.10.2021р.№383-14/2021

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 1297309.00 1297309.00 170000.00 179678.00 179678.00
0110000 Селищна рада 1297309.00 1297309.00 170000.00 179678.00 179678.00

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 61000.00 61000.00

0110160 0160 0111
Керівництво і управління у відповідній сфері у містах
(місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах 61000.00 61000.00 50000.00

0112010 2010 0731
Багатопрофільна стаціонарна медична допомога
населенню 200000.00 200000.00

0112111 2111 0763

Первинна медична допомога населенню, що надається
центрами первинної медичної (медико-санітарної)
допомоги 100100.00 100100.00

0112152 2152 0763 Інші програми та заходи у сфері охорони здоров'я 59900.00 59900.00

в т.ч. комплексна програма охорони здоров'я
Рожнятівської селищної ради на 2021-2025 роки 59900.00 59900.00

0110180 0180 0133 Інша діяльність у сфері державного управління 6000.00 6000.00

в т.ч. Програма розвитку місцевого самоврядування в
Рожнятівській територіальній громаді на 2021-2022
роки 6000.00 6000.00

0113104 3104 1020

Забезпечення соціальними послугами за місцем 
проживання громадян, які не здатні до 
самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, 
інвалідністю 147900.00 147900.00 120000.00 5000.00 5000.00

0117390 7390 0490
Розвиток мережі центрів надання адміністративних
послуг -48864.00 -48864.00

0117370 7370 0490
Реалізація інших заходів щодо соціально-економічного
розвитку території 223542.00 223542.00

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

у тому числі 
бюджет 
розвитку

Розподіл
видатків селищного бюджету на 2021 рік

видатки 
споживання

1



Загальний фонд Спеціальний фонд

оплата праці
комунальні 
послуги та 
енергоносії

оплата праці
комунальні 
послуги та 
енергоносії

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

у тому числі 
бюджет 
розвитку

видатки 
споживання

0117461 7461 0456
Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої
інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету 59000.00 59000.00

0116013 6013 0620
Забезпечення діяльності водопровідно-каналізаційного 
господарства 203500.00 203500.00

в т.ч. програма фінансової допомоги Комунальному
підприємству «Рожнятівводгосп» у 2021-2022 роках 203500.00 203500.00

0116030 6030 0620 Організація благоустрію населених пунктів 308909.00 308909.00
в т.ч. програма фінансової допомоги Комунального
підприємства Рожнятівської селищної ради 150000.00 150000.00

0117693 7693 0490 Інша заходи, пов’язані з економічною діяльністю 50000.00 50000.00
в т.ч. програма фінансової допомоги Комунального
підприємства "Рожнятів надра" 50000.00 50000.00

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

0119800 9800 0180

Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на
виконання програм соціально-економічного розвитку
регіонів 30000.00 30000.00

в т.ч. програма профілактики злочинності, зміцнення
правопорядку, захисту прав і свобод громадян на 2021-
2025 роки 15000.00 15000.00

в т.ч. програма захисту населення і території
Рожнятівської територіальної громади при загрозі та
виникнення надзвичайних ситуацій природного і
техногенного характеру на 2021-2025 роки 15000.00 15000.00

0600000 Відділ освіти, молоді та спорту -161516.00 -161516.00 -245000.00 566065.00 566065.00
0610000 Відділ освіти, молоді та спорту -161516.00 -161516.00 -245000.00 566065.00 566065.00
0611010 1010 0910 Надання дошкільної освiти 49988.00 49988.00 300000.00 300000.00

0611021 1021 0921
Надання загальної середньої освіти закладами загальної
середньої освіти -211504.00 -211504.00 -245000.00 266065.00 266065.00

1000000 Відділ культури 30000.00 30000.00 61150.00 -74600.00
1010000 Відділ культури 30000.00 30000.00 61150.00 -74600.00

1014060 4060 0828
Забезпечення діяльності палаців i будинків культури, 
клубів, центрів дозвілля та iнших клубних закладів 30000.00 30000.00 61150.00 -74600.00

3700000 Фінансовий відділ 6400.00 6400.00

3710000 Фінансовий відділ 6400.00 6400.00
3718710 8710 0133 Резервний фонд місцевого бюджету 6400.00 6400.00
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Загальний фонд Спеціальний фонд

оплата праці
комунальні 
послуги та 
енергоносії

оплата праці
комунальні 
послуги та 
енергоносії

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

у тому числі 
бюджет 
розвитку

видатки 
споживання

ВСЬОГО ВИДАТКІВ 1172193.00 1172193.00 -13850.00 -74600.00 745743.00 745743.00

Секретар селищної ради                                                                               Тетяна Михайлишин
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(грн.)

15 16=5+10

179678.00 1476987.00
179678.00 1476987.00

61000.00

61000.00

200000.00

100100.00

59900.00

59900.00

6000.00

6000.00

5000.00 152900.00

-48864.00 -48864.00

223542.00 223542.00

РАЗОМ видатки 
розвитку
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РАЗОМ видатки 
розвитку

59000.00

203500.00

203500.00

308909.00

150000.00

50000.00

50000.00

10000.00

30000.00

15000.00

15000.00

566065.00 404549.00
566065.00 404549.00
300000.00 349988.00

266065.00 54561.00

30000.00
30000.00

30000.00

6400.00

6400.00
6400.00
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РАЗОМ видатки 
розвитку

745743.00 1917936.00
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