
 

 
ЗОЛОТОНІСЬКА МІСЬКА РАДА 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

 

Р І Ш Е Н Н Я 
 

 

від 08.02.2021 № 39 

                 м. Золотоноша 

 

Про звіт про виконання сільського бюджету 

Кропивнянської сільської ради за 2020 рік 

 

Заслухавши звіт начальника фінансового управління Коваленко О. В. 

про виконання сільського бюджету Кропивнянської сільської ради за  2020 рік, 

керуючись п. 1 „а” ст. 28 Закону України „Про місцеве самоврядування в 

Україні”, -  

виконком міської ради вирішив: 

 

1. Інформацію начальника фінансового управління Коваленко О. В. про 

виконання сільського бюджету Кропивнянської  сільської ради за  2020 рік, а 

саме: 

-  загальний фонд по доходах у сумі 3602536,00 грн., по видатках – 

3858962,00 грн., з перевищенням видатків  над  доходами  (дефіцитом)  в сумі  

256426,00 грн.; 

- спеціального фонду по доходах у сумі  30608,00 грн., по  видатках – 

30256,00 грн., з перевищенням доходів  над  видатками  (профіцитом)  у сумі 

352,00 грн. взяти до відома згідно з додатком. 

2. Звіт про виконання сільського бюджету Кропивнянської сільської ради 

за  2020 рік винести на розгляд чергової сесії міської ради.  

3. Контроль за виконанням рішення покласти на першого заступника 

міського голови Масла О. М. та на фінансове управління (Коваленко О. В.). 

 

 

Міський голова                                                                        В.О. Войцехівський 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Коваленко 23762 



 
 

ЗОЛОТОНІСЬКА МІСЬКА РАДА 

 

Р І Ш Е Н Н Я 
 

 

від ______ 2021 № _______________ 

м. Золотоноша 

 

Про звіт про виконання сільського бюджету  

Кропивнянської сільської ради за 2020 рік 

 

Відповідно до ч. 4 ст. 80 Бюджетного кодексу України, керуючись п. 23 

ч. 1 ст. 26 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні”, - 

 

міська рада  вирішила: 

 

1. Затвердити звіт про виконання сільського бюджету Кропивнянської 

сільської ради за  2020 рік (додається): 

-  загальний фонд по доходах у сумі 3602536,00 грн., по видатках – 

3858962,00 грн., з перевищенням видатків над доходами (дефіцитом) в сумі 

256426,00 грн.; 

- спеціального фонду по доходах у сумі 30608,00 грн., по видатках – 

30256,00 грн., з перевищенням доходів над видатками  (профіцитом) у сумі 

352,00 грн. 

2. Відділу організаційного забезпечення, контролю та кадрової роботи 

опублікувати дане рішення на офіційному сайті міської ради (www.zolo.gov.ua) не 

пізніше, ніж у десятиденний строк з дня його прийняття. 

3. Координацію роботи з виконання рішення доручити першому заступнику  

міського голови Маслу О.М., контроль за виконанням покласти на постійну 

комісію міської ради з питань фінансів, цін, побутового та торгівельного 

обслуговування, господарської діяльності (Остроглазова В.В.). 

 

 

Міський голова                                                                 В.О. Войцехівський 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Єрмоченкова 0931500180 

http://www.zolo.gov.ua/


Пояснювальна записка 

до звіту про виконання сільського бюджету 

Кропивнянської сільської ради  

за 2020 рік 

 

 

За звітний період до Кропивнянського сільського бюджету  надійшло доходів 

3 633,1 тис. грн., з них: до загального фонду – 3 602,5 тис. грн., або 100,86% затвердженого 

розписом на звітний період з урахуванням внесених змін, до спеціального фонду – 30,6 тис. 

грн.  

У складі доходів сільського бюджету: 

доходи загального фонду (без міжбюджетних трансфертів) – 3 602,5 тис. грн. 

(100,86%); в т ч: 

- рентна плата за користування надрами - 0,7 тис. грн.(489,9%); 

- акцизний податок з реалізації суб’єктами господарювання роздрібної торгівлі 

підакцизних товарів - 54,5 тис. грн. (120,12%); 

- податок на майно – 1 756,9 тис.грн. (94,7%); 

- плата за розміщення тимчасово вільних коштів місцевих бюджетів - 6,1 тис.грн.; 

- плата за надання адміністративних послуг - 2,7 тис. грн.(42,29%); 

- державне мито - 1,0 тис.грн. (26,04%). 

доходи спеціального фонду (без міжбюджетних трансфертів) – 30,6 тис. грн. 

(46,44%): 

- екологічний податок - 4,2 тис.грн.(296,32%); 

- інші надходження - 0,5 тис.грн.; 

- власні надходження - 19,4 тис.грн.(35,84%); 

- цільові фонди - 6,5 тис.грн.(72,33%). 

 

Видатки сільського бюджету проведені в сумі 3 889,3 тис. грн., у тому числі: 

 по загальному фонду – 3858,9 тис. грн., або 99,63% до затвердженого розписом на 

звітний період з урахуванням внесених змін, у порівнянні з 2019 роком обсяг фінансування 

зменшився на 135,3 тис. грн., або на 3,4 %; 

по спеціальному фонду –  30,3 тис. грн. або 41,17%. 

Кредиторська заборгованість станом на 01.01.2021 року відсутня. 

Дебіторська станом на 01.01.2021 року рахується у сумі 6,3 тис. грн. по спеціальному 

фонду (батьківська плата за харчування). 

Питома вага галузей в загальному обсязі видатків становить: державне управління – 

43,6 %, освіта – 37,7%, культура і мистецтво–12%,  житлово-комунальне господарство – 2,5 

%, міжбюджетні трансферти районному бюджету – 4,1%. 

Захищені статті та пріоритетні видатки загального фонду сільського бюджету 

протягом 2020 року  профінансовані у сумі 3 760,7 тис. грн. (або виконання складає 99,8%), 

що менше проти 2019 року на 5,3тис. грн., або на 0,14 %. 

Так, профінансовано видатки на: 

 оплату праці працівників бюджетних установ, нарахування на заробітну плату – у сумі 

3361,3 тис. грн. (99,86 %); 

 оплату комунальних послуг та енергоносіїв – у сумі 205,4 тис. грн. (виконання 

становить 99,2 %); 

 продукти харчування – 35,3 тис. грн., або 93,97 %; 

 медикаменти та перев’язувальні матеріали – у сумі 0,4 тис. грн. (або 98,85%); 

 поточні трансферти – у сумі 158,2 тис. грн. (100,0%); 

 

 



У складі спеціального фонду видатки з власних надходжень бюджетних установ – 

15,1 тис. грн. 

 

За звітний період по загальному фонду перераховано міжбюджетні трансферти (інші 

субвенції з місцевого бюджету) з сільського бюджету Золотоніському районному бюджету  

на виконання районних програм та заходів у сумі 158,2 тис. грн. (при плані – 158,2 тис. грн.) 

або 100,0% до затвердженого розписом на звітний період з урахуванням внесених змін. 

 

Станом на 01.01.2021 року на   рахунках у казначействі  на  кінець звітного  періоду 

залишки коштів становлять: 

по  зальному  фонду   62 955,12 грн.; 

по спеціальному  фонду  55 136,06 грн., у т.ч.: 

- фонд охорони навколишнього природного середовища – 39 638,23 грн.; 

- кошти від втрат с/г виробництва – 3 703,80 грн.; 

- кошти від додаткової господарської діяльності (оренда) - 10 198,37 грн.; 

- власні кошти (батьківська плата за харчування) – 1 595,31 грн.; 

- кошти цільового фонду (само облог)  - 0,35 грн. 

 

 

  

 

Головний бухгалтер                                                                                     І.М. Єрмоченкова 

 

 

 
 


