ЗОЛОТОНІСЬКА МІСЬКА РАДА

РІШЕННЯ
від 09.02.2021 № 3-59/VIII
м. Золотоноша

Про звіт про виконання сільського бюджету
Деньгівської 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 Деньгівської сільської
ради за 2020 рік (додається):
- загальний фонд по доходах у сумі 13865702,66 грн., по видатках –
5809145,60 грн., з перевищенням доходів над видатками (профіцитом) в сумі
8056557,06. грн.;
- спеціального фонду по доходах у сумі 1410994,12 грн., по видатках –
2645831,20 грн., з перевищенням видатків над доходами (дефіцитом) у сумі
1234837,08 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

Коваленко 23762

В.О. Войцехівський

Пояснювальна записка
до звіту про виконання сільського бюджету
Деньгівської сільської ради за 2020рік

Деньгівська сільська рада знаходиться на території с.Деньги Золотоніського району.
На балансі сільської ради перебуває п’ять установ: БК, клуб, сільська бібліотека
с.Деньги та с.Хвильово–Сорочин і апарат сільської ради.
Середня чисельність працівників: одинадцять осіб.
По трудовій угоді працює три особи -водій автомобіля, спорт інструктор, голови
ветеранських рад с. Деньги та с.Хвильово-Сорочин.
За 2020 рік до бюджету сільської ради фактично надійшло всього 15 276 696,78
грн., при плані 14 214 910грн., у тому числі: до загального фонду - 13865702,66 грн., при
плані 12 991 410 грн., що становить 106,7% (+874 292,66 грн.).
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13010200
13030100
14021900
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14040000
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18010600
18010700
18010900
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18030200
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18050500
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22012600
22080400
22090100
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41053900
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Рентна плата за спеціальне використання лісових153850,00
ресурсів (крім357950,00
рентної плати за
399393,66
спеціальне використання
41443,66 111.58
лісових ресурсів
Рентна плата за користування надрами для видобування
2940,00
корисних2940,00
копалин загальнодержавного
4115,32
1175,32
значення139.98
Пальне
1680000,00
1954900,00
2159279,19
204379,19 110.45
Пальне
7100000,00
7143400,00
7544013,03
400613,03 105.61
Акцизний податок з реалізації суб’єктами господарювання
351640,00роздрібної
387640,00
торгівлі підакцизних
405047,21 товарів
17407,21 104.49
Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної 390,00
ділянки, сплачений
390,00
юридичними
440,00
особами, які є50,00
власниками
112.82 об`єктів жит
Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної6570,00
ділянки, сплачений
6570,00
фізичними
6311,89
особами, які є-258,11
власниками
96.07об`єктів житло
Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної
11270,00
ділянки, сплачений
44070,00
фізичними
45329,11
особами, які є1259,11
власниками
102.86
об`єктів нежит
Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної
203000,00
ділянки, сплачений
253000,00юридичними
285323,67
особами, 32323,67
які є власниками
112.78 об`єктів не
Земельний податок з юридичних осіб
235200,00
235200,00
243709,42
8509,42 103.62
Орендна плата з юридичних осіб
1148200,00
1221600,00
1228543,69
6943,69 100.57
Земельний податок з фізичних осіб
51200,00
51200,00
170119,85
118919,85 332.27
Орендна плата з фізичних осіб
36800,00
36800,00
16684,39
-20115,61 45.34
Туристичний збір, сплачений юридичними особами 4000,00
6000,00
6050,63
50,63 100.84
Туристичний збір, сплачений фізичними особами 4000,00
4000,00
6429,00
2429,00 160.72
Єдиний податок з юридичних осіб
145000,00
145000,00
187914,63
42914,63 129.60
Єдиний податок з фізичних осіб
329000,00
329000,00
196700,87
-132299,13 59.79
Єдиний податок з сільськогосподарських товаровиробників,
730600,00 у яких
730600,00
частка сільськогосподарського
816559,25
85959,25
товаровиробництва
111.77
за по
Плата за розміщення тимчасово вільних коштів місцевих
0,00
бюджетів4800,00
6281,84
1481,84 130.87
Адміністративні штрафи та штрафні санкції за порушення
0,00
законодавства
6800,00у сфері виробництва
6800,00
та обігу0,00
алкогольних
100.00 напоїв та
Плата за надання інших адміністративних послуг 1240,00
1240,00
1019,04
-220,96 82.18
Адміністративний збір за державну реєстрацію речових
48000,00
прав на нерухоме
48000,00 майно
107370,00
та їх обтяжень 59370,00 223.69
Надходження від орендної плати за користування цілісним
2000,00 майновим
2000,00
комплексом3344,29
та іншим майном,
1344,29
що перебуває
167.21
в комуна
Державне мито, що сплачується за місцем розгляду
1510,00
та оформлення
1510,00
документів, у2055,68
тому числі за оформлення
545,68 136.14
документів на
Кошти за шкоду, що заподіяна на земельних ділянках 0,00
державної11800,00
та комунальної11867,00
власності, які не надані
67,00 100.57
у користування та
Інші субвенції з місцевого бюджету
0,00
5000,00
5000,00
0,00 100.00
<html><b>Усього (без врахування трансфертів)12246410,00 12986410,00 13860702,66
874292,66 106.73
<html><b>Усього
12246410,00 12991410,00 13865702,66
874292,66 106.73

До спеціального фонду фактично надійшло 1 410 994,12 грн., при плані
1 223 500грн., виконання склало 115,3%, (+187 494,12 грн.).
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19010300
24062100
24170000
25010300
33010100
50110000
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%
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Річний план
річний план
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Екологічний податок, який справляється за викиди15000,00
в атмосферне15000,00
повітря забруднюючих
11638,35речовин-3361,65
стаціонарними
77.59 джерелами з
Надходження від розміщення відходів у спеціально500,00
відведених для500,00
цього місцях чи91,36
на об`єктах, -408,64
крім розміщення
18.27
окремих в
Грошові стягнення за шкоду, заподіяну порушенням законодавства
0,00
про
0,00
охорону навколишнього
1103,73
1103,73
природного
0.00середовища вна
Надходження коштів пайової участі у розвитку інфраструктури
0,00
населеного
0,00 пункту96132,28
96132,28 0.00
Плата за оренду майна бюджетних установ, що здійснюється
2000,00
відповідного
2000,00 до Закону
3344,27
України «Про
1344,27
оренду
167.21
державного та ком
Кошти від продажу земельних ділянок несільськогосподарського
0,00
1200000,00
призначення,
1288312,84
що перебувають88312,84
у державній
107.36
або комунальній
Цільові фонди, утворені Верховною Радою Автономної
6000,00
Республіки6000,00
Крим, органами
10371,29
місцевого самоврядування
4371,29 172.85та місцевими о
<html><b>Усього (без врахування трансфертів) 23500,00
1223500,00
1410994,12
187494,12 115.32
<html><b>Усього
23500,00
1223500,00
1410994,12
187494,12 115.32

Видаткову частину за 2020 рік фактично виконано на 8 454 976,80 грн., при плані
14 454 896 грн.
У тому числі: по загальному фонду 5 809 145,60 грн., при плані 7 907 608 грн., що становить
73,5%, у т.ч.:
по апарату сільської ради фактично виконано - 1 823 172,83 грн., при плані 1 861 850 грн.;
по бібліотеках фактично виконано - 184 782,11 грн. - план 205 966 грн.;
по клубах виконано - 409 949,46 грн., при плані 423 438 грн.;
матеріальне заохочення головам ветеранських рад – 6600 грн.;
матеріальна допомога на лікування хворим - 60 000 грн.;
на благоустрій населених пунктів використано 735 013,27 грн., при плані 805 494 грн.;
на утримання спорт інструктора та сільської спортивної команди -у сумі 41 628,40 грн.;
поточний ремонт вулиць села Деньги та Хвильово-Сорочин - 265 524 грн.;
Районному бюджету надана субвенція в сумі 2 106 000 грн.;
на утримання медичного автомобіля -145 475,45 грн.;
виготовлення нормативно технічної документації по землі - на суму 31 000 грн.
По спеціальному фонду фактично виконано видатків на суму 2 645 831,20 грн., при
плані 6 547 288 грн., виконання – 40,4%.
Придбанно: дві атозупинки на суму 33 000 грн.;
Рекламно–інформаційна конструкція «Я-люблю Деньги» - на суму 14 400 грн.;
Капітальний ремонт доріг в с.Деньги та Хвильово-Сорочин - на суму 2 591 255,80 грн.;
За рахунок коштів самооподаткування для благоустрою території придбано матеріалів на
суму
4 959,60 грн., за публікації в газеті використано 1 600 грн.; екологічний податок -616
грн.
Станом на 01.01.2021 року на рахунках в казначействі на кінець звітного періоду
залишки коштів становили:
по зальному фонду – 5 664 488 грн.,
по спеціальному фонду – 1 549 093,36грн.,
у т.ч.:
- кошти цільового фонду (само облог) – 23 275,88 грн.;
- фонд охорони навколишнього природного середовища – 37 940,31 грн.;
- бюджет розвитку – 1 399 948,82 грн.;
- власні кошти (клуб, від оренди майна) - 14 575,26 грн.;
- кошти від втрат с/г виробництва -73 391,36 грн.

Головний бухгалтер

В.М. Лазоренко

