
 

  УКРАЇНА  

Рожнятівська селищна рада 

Івано-Франківської області 

 (п’ятнадцята сесія восьмого демократичного скликання) 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

від 25 листопада 2021 року               смт. Рожнятів 

№ 407 - 15/2021 

 

Про  затвердження цільової Програми  

 «Просвіта»  Рожнятівщини у 2021  році 

 

 Керуючись Законом України  «Про місцеве самоврядування в Україні», 

заслухавши та обговоривши Програму  про затвердження цільової Програми 

«Просвіта»  Рожнятівщини у 2021 році, селищна рада 

 
В И Р І Ш И Л А: 

 

1. Затвердити  цільову Програму  «Просвіта » Рожнятівщини  у 2021 

році (додається). 

2. Фінансовому відділу селищної ради (Р.Баричка)  врахувати бюджетні 

запити  від відділу  бухгалтерського обліку та звітності (З.Бикова) на 

виділення коштів для реалізації заходів Програми, виходячи із  дохідної 

частини  селищного бюджету. 

3. Контроль за виконанням рішення покласти на першого заступника 

селищного голови (В.Сологуб),  постійну комісію селищної ради з питань 

фінансів, бюджету, соціально-економічного розвитку, інвестицій та 

міжнародного співробітництва (І.Озар).  

 

 

 

 

Селищний голова                                                   Василь РИБЧАК 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  ЗАТВЕРДЖЕНО 

  рішенням сесії селищної ради 

від  25.11.2021 року №        /2021 

 

 

 

ЦІЛЬОВА ПРОГРАМА 

«Просвіта»  Рожнятівщини у 2021  році 
 

 

Ініціатор розроблення Програми:       Рожнятівська селищна рада 

 

Розробник Програми:                            Рожнятівська селищна рада 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПОГОДЖЕНО: 

 

Відділ економічного розвитку 

та інвестицій, туризму та  

комунального майна  

селищної ради                           Герасимчук Н.М.          _______________ 

                                                                                                       (підпис) 

 

Фінансовий відділ                        Баричка Р.Б.                    _______________ 

селищної ради                                                                 (підпис) 

 

 

Відділ юридичного  

забезпечення та персоналу         Джогола Т.В.                    _______________              

селищної ради                                                                              (підпис) 

 

 

 

 

 

 

 

 



Додаток 1 

до рішення сесії селищної ради 

від 25.11.2021 року№407-15/2021 
 

 

Паспорт  цільової   

програми   «Просвіта» 

Рожнятівщини у 2021  році 

 
 

1. Ініціатор розроблення Програми  Рожнятівська селищна рада 

 

 2. Розробник Програми:  Рожнятівська селищна рада 

3. Термін реалізації Програми:   2021 рік 

4. Етапи фінансування Програми:  2021 рік 

5. Обсяг фінансування Програми:         60,0 тис.грн 

 

 

Роки Обсяги фінансування 

Всього,  

тис. грн 

В.т. за джерелами фінансування 

Державний 

бюджет 

Обласний 

бюджет 

Селищний 

бюджет 

Інші  

джерела 

2021 60,0 х х 60,0 х 

в т. ч.  х х  х 

2021 60,0 х х 60,0 х 

 

6. Очікувані результати виконання Програми: 

- покращення спортивно-культурного  стану громадськості 

Рожнятівської селищної ради (капітальний ремонт спортивного 

майданчика в селі Петранка Рожнятівської територфіальної громади 

Калуського району); 

 

7. Звітування про результати виконання Програми: щоквартально. 

 

 

 

Секретар селищної ради    Тетяна МИХАЙЛИШИН 

          

 

 

 

 

 

 

 

 



Затверджено  

рішенням сесії селищної ради 

від  25.11.2021 року №407-15/2021 

 

 
 

 ЦІЛЬОВА ПРОГРАМА 

   «Просвіта» Рожнятівщини у 2021  році  
 

1.Загальні положення. 

 Забезпечення та створення умов для покращення фізичного потенціалу і 

здоров’я населення Рожнятівщини. 

 

                                           2. Мета Програми. 

 

       Основною метою програми є фінансове забезпечення по проведенню 

робіт по влаштуванню спортивного майданчика в селі Петранка 

Рожнятівської селищної ради.  

 

 

3.Обгрунтування шляхів і способів роз’яснення проблеми. 

  Виконання Програми дасть можливість забезпечити  заняття спортом 

жителів населеного пункту села Петранка Рожнятівської селищної ради.  

 

4.Основні  завдання  Програми. 

 Програмою визначено такі основні завдання на виконання яких буде 

надаватися фінансова допомога: 

-  розвиток спортивного потенціалу молоді села Петранка Рожнятівської 

селищної ради. 

 

5. Організація реалізації Програми та здійснення контролю 

за її виконанням 

 5.1.Реалізація програми покладається на відділ бухгалтерського обліку та 

селищної  ради у партнерстві з громадськими організаціями. У випадку 

необхідності корегування даної  Програми, відповідні зміни до неї вносяться 

рішенням селищної ради. 

5.2.Безпосередній контроль за виконанням завдань Програми здійснює 

відповідний виконавець,  а за цільовим та ефективним використанням коштів 

–постійна комісія  селищної ради з питань фінансів, бюджету соціально-

економічного розвитку, інвестицій та міжнародного співробітництва. 

 

                    6. Фінансове забезпечення Програми 

 Фінансування заходів з реалізації Програми здійснюється за рахунок 

коштів селищного бюджету виходячи із дохідної частини бюджету.



Додаток до цільової   

програми   «Просвіта» 

Рожнятівщини у 2021  році 

від 25.11.2021 року№407-15/2021 

 

 
Перелік заходів, обсяги та джерела фінансування Програми 

 

 
Назва замовника: Рожнятівська селищна рада 
Назва програми:  Цільової програми   «Просвіта» Рожнятівщини  у 2021 році         
                                       (тис.грн.) 
№ 

п/п 
 

Найменування  

заходу 

Викона- 

вець 

Орієнтовані обсяги фінансування, тис. грн.  

Очікувані  результати Темін 

викона- 

ння 

Роки Всього, 

тис.грн. 

В т.ч. за джерелами фінансування 
Державний 

бюджет 
Обласний 

бюджет 

Селищний 

бюджет 
Інші 

джерела 

1. Розвиток спортивного  

потенціалу  молоді  

Рожнятівської громади   

Рожнятів-

ська 

селищна 

рада, 

Івано-

Франківськ

а обласна 

організація 

«Молода 

Просвіта » 

2021 р. 2021 р. 60,00 - - 60,00 - покращення спортивно-

культурного  стану 

громадськості 

Рожнятівської селищної 

ради (капітальний ремонт 

спортивного майданчика в 

селі Петранка 

Рожнятівської 

територфіальної громади 

Калуського району) 

 

 

 

 

 

 Секретар селищної ради            Тетяна МИХАЙЛИШИН  
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