
    

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 

№ 409 - 15/2021 

 

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»,  засідання постійної комісії 

селищної ради фінансів, бюджету соціально-економічного розвитку,  

інвестицій та міжнародного співробітництва №1-12, від 15.11.2021 р.№13, від 

23.11.21р. №14, 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 субвенцію з державного бюджету місцевим бюджетам на 

здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих категорій:  

по головному розпоряднику коштів відділ освіти, молоді та спорту на 

суму 600000 грн., а саме: 

по видатках спеціального фонду: 

збільшити капітальні видатки по КПКВКМБ 0617363 «Виконання 

інвестиційних проектів в рамках здійснення заходів щодо соціально-

економічного розвитку окремих територій» на суму 600000 грн. на 

капітальний ремонт фасаду Сваричівського закладу дошкільної освіти 

(дитячого садка) «Колобок» Рожнятівської селищної ради Івано-Франківської 

області с. Сваричів, вул. Довга, 189 Калуського району Івано-Франківської 

області. 

 

 



При цьому, здійснити передачу коштів із загального фонду до 

спеціального. 

 

          3. Внести зміни в додаток 1 рішення сесії селищної ради від 22.07.2021 

року №281-11/2021 «Про внесення змін до бюджету Рожнятівської селищної  

територіальної громади на 2021 рік» назву об’єкту «Субвенція з обласного 

бюджету на поточний ремонт будинку культури в с. Петранка Рожнятівської 

селищної ради» замінити на «Субвенція з обласного бюджету на поточний 

ремонт танцювального залу Народного дому с. Петранка – філії БКЗК 

«Народній дім смт.Рожнятів». 
  

 4. Внести зміни  в спрямування залишку загального фонду, який склався 

станом на 01.01.2021 року, а саме: 

по головному розпоряднику коштів селищна рада: 

по загальному фонду: 

збільшити поточні видатки по КПКВКМБ 0117130 «Здійснення заходів 

із землеустрою» на суму 49140 грн. 

 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 2111 

«Заробітна плата» на суму 172000 грн., по КЕКВ 2120 «Нарахування на 

оплату праці» 37366 грн. 

 зменшити поточні видатки по КПКВКМБ 0117650 «Проведення 

експертної грошової оцінки земельної ділянки чи права на неї» по КЕКВ 2281 

«Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних 

(регіональних) програм» на суму 258506 грн. 

 

5. Внести зміни  в спрямування перевиконання дохідної частини по 

загальному фонду станом на 01.07.2021 року, а саме: 

збільшити поточні видатки по КПКВКМБ 0116030 «Організація 

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

обладнання та інвентар» на суму 10000 грн., за рахунок зменшення поточних 

видатків по КЕКВ 2240 «Оплата послуг (крім комунальних)» на цю ж суму. 

 

6. Спрямувати перевиконання дохідної частини по спеціальному фонду  

станом на 01.11.2021 року по КБКД 24062100 «Грошові стягнення за шкоду, 

заподіяну порушенням законодавства про охорону навколишнього природного 

середовища внаслідок господарської та іншої діяльності» на суму 5000 грн., а 

саме: 

по головному розпоряднику коштів селищна рада: 

збільшити капітальні видатки по КПКВКМБ 0118340 

«Природоохоронні заходи за рахунок цільових фондів» на суму 5000 грн. 

 

7. По головному розпоряднику коштів селищна рада: по спеціальному 

фонду: збільшити капітальні видатки по КПКВКМБ 0117370 «Реалізація 

інших заходів щодо соціально-економічного розвитку території» в т.ч. цільова 

програма "Просвіта" Рожнятівщини у 2021 році на суму 60000 грн. 

співфінансування проекту «Розвиток спортивного потенціалу молоді 

Рожнятівської громади»  на капітальний ремонт спортивного майданчика у 



селі Петранка Рожнятівської територіальної громади Калуського району 

(перша черга). 

 

8. Внести зміни  в спрямування залишку освітньої субвенції, який 

склався станом на 01.01.2021 року по головному розпоряднику коштів відділу 

освіти, молоді та спорту, а саме: 

по спеціальному фонду збільшити капітальні видатки по КПКВКМБ 

0611061 «Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої 

освіти» по КЕКВ 3132 «Капітальний ремонт інших об’єктів» на суму 129000 

грн. (капітальний ремонт туалетів Сваричівського ліцею), зменшити 

капітальні видатки по КЕКВ 3110 «Придбання обладнання і предметів 

довгострокового користування» на суму 129000 грн.  

 

9. 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. 

10. 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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