
до  рішення селищної ради
від 25.11.2021 р. №409-15/2021

09558000000
(код бюджету) (грн.)

Разом у т.ч. бюджет 
розвитку

1 2 3 4 5  6  

24062100
Грошові стягнення за шкоду, заподіяну порушенням 
законодавства про охорону навколишнього природного 
середовища внаслідок господарської та іншої діяльності

              5,000                   5,000    

Усього доходів (без урахування міжбюджетних 
трансфертів)

              5,000                      -                     5,000                     -      

40000000 Офіційні трансферти       887,650.00         773,650.00           114,000.00          64,000.00    

41034500
Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на 
здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку 
окремих територій

      600,000.00         600,000.00    

41051200

Субвенція з місцевого бюджету на надання державної 
підтримки особам з особливими освітніми потребами за 
рахунок відповідної субвенції з державного бюджету  
(видатки споживання)

        11,500.00           11,500.00    

41051200

Субвенція з місцевого бюджету на надання державної 
підтримки особам з особливими освітніми потребами за 
рахунок відповідної субвенції з державного бюджету  
(видатки розвитку)

        18,300.00           18,300.00    

41051700

Субвенція з місцевого бюджету за рахунок залишку коштів 
субвенції на надання державної підтримки особам з 
особливими освітніми потребами, що утворився на початок 
бюджетного періоду (видатки розвитку)

        45,400.00           45,400.00    

41053600

Субвенція з обласного фонду охорони навколишнього 
природного середовища на реконструкцію правобережної 
дамби на р. Дуба в районі вул.П.Мирного в смт. Рожнятів (в 
т.ч.виготовлення проектно-кошторисної документації)

        50,000.00            50,000.00    

41053900 Інші субвенції з місцевого бюджету       162,450.00           98,450.00            64,000.00          64,000.00    
Субвенція з обласного  бюджету на придбання комп'ютерної 
техніки (ноутбука) для амбулаторії загальної практики 
сімейної медицини села Сваричів

        12,000.00            12,000.00          12,000.00    

Субвенція з обласного  бюджету на видавництво книжок: 
Ольги Мацьків "Літо без крил"- 3000 гривень, Лесі 
Шмигельської "Листокод" -4000 гривень

         7,000.00              7,000.00    7,000.00        

Субвенція з обласного  бюджету на поточний ремонт 
вуличного освітлення у селі Слобода-Рівнянська 
Рожнятівської селищної ради Калуського району Івано-
Франківської області

        49,000.00           49,000.00    

Субвенція з обласного  бюджету на матеріально-технічне 
забезпечення Слободо-Рівнянської філії Рівнянського ліцею 
Рожнятівської селищної ради Калуського району Івано-
Франківської області

        10,000.00           10,000.00    

Субвенція з обласного  бюджету на поточний ремонт вулиці 
Зелена в с. Камінь Рожнятівської територіальної громади         20,000.00           20,000.00    

Субвенція з обласного  бюджету на капітальний ремонт даху 
адмінприміщення в с.Камінь Рожнятівської селищної 
територіальної громади

        45,000.00            45,000.00    45,000.00      

Субвенція з обласного  бюджету на благоустрій спортивно-
ігрового майданчика на вул. І. Франка смт. Рожнятів 
Рожнятівської ТГ Івано-Франківської області

         6,000.00             6,000.00    

Субвенція з обласного  бюджету на придбання музичних 
інструментів для Рожнятівської дитячої школи мистецтв 
Рожнятівської селищної ради

        10,000.00           10,000.00    

Субвенція з обласного  бюджету на поточний ремонт 
вуличного освітлення вул. Панаса Мирного в смт. Рожнятів 
Рожнятівської ТГ Івано-Франківської області

        10,000.00           10,000.00    

Субвенція з Вигодської селищної ради за спожиті енергоносії 
ФАП с.Ілемня         20,000.00           20,000.00    

Доходи бюджету Рожнятівської селищної територіальної громади  на 2021 рік 

Додаток №1

ВсьогоКод

Спеціальний фонд

Загальний фондНайменування доходів згідно із бюджетною 
класифікацією



Разом у т.ч. бюджет 
розвитку

1 2 3 4 5  6  

ВсьогоКод

Спеціальний фонд

Загальний фондНайменування доходів згідно із бюджетною 
класифікацією

Субвенція з бюджету Долинської міської ради ТГ  для оплати 
за надані освітні послуги Рожнятівською школою мистецтв -      80,000.00    -      80,000.00    

Субвенція з  Дубівської сільської ради на відшкодування 
комунальних послуг для КНП «Центр первинної медичної 
допомоги» Рожнятівської селищної ради 

         3,450.00             3,450.00    

Субвенція з Спаської сільської ТГ на оплату поточного 
ремонту приміщень АЗПСМ в с.Спас Івано-Франківської 
області для КНП "Центр первинної медичної допомоги" 
Рожнятівської селищної ради 

        50,000.00           50,000.00    

Разом доходів       892,650.00         773,650.00           119,000.00          64,000.00    

Секретар селищної ради                                                                               Тетяна Михайлишин


