
 
 

ЗОЛОТОНІСЬКА МІСЬКА РАДА 

 

Р І Ш Е Н Н Я 
 

 

від 09.02.2021 № 3-60/VIII 

м. Золотоноша 

 

Про звіт про виконання сільського бюджету  

Крупської 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 Крупської сільської 

ради за 2020 рік (додається): 

- загальний фонд по доходах у сумі 1 977 239,00 грн., по видатках – 

1 696 401,00 грн., з перевищенням доходів над видатками (профіцитом)  в сумі  

280 838,00 грн.; 

- спеціального фонду по доходах у сумі 72 281,00 грн., по видатках – 

74 602,00 грн., перевищенням видатків над доходами (дефіцитом) у сумі 

2 321,00 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 
 

 

 

 

 

 

 

 

Синільник  66231 
 

 

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


Пояснювальна  записка 

до  звіту про виконання сільського бюджету 

Крупської сільської ради  
за 2020рік 

 

Крупська сільська рада знаходиться на території с. Крупське Золотоніського району. 

 

На балансі сільської ради перебуває три  установи: БК, сільська бібліотека  і апарат 

сільської ради. 

Середня  чисельність працівників: дев’ять   осіб. 

По трудовій  угоді  працює одна особа по благоустрою території села. 

 

 За   2020 рік до бюджету сільської ради фактично надійшло  всього  2 049 519,87 

грн., при плані 2 642 331 грн., у  тому  числі  до  загального  фонду   надійшло 1 977 238,66 

грн., при  плані 2 580 201 грн.,що становить 76,6%, (недовиконано доходи на суму -

602 962,34 грн.) 
грн. 

Код 

бюджетної 

класифікац

ії 

 

 

Найменування 

Річний план Уточнений 

річний план 

Фактично 

надійшло 

(+/-) 

відхилення 

до року 

% 

виконан

ня за рік 

13030100 Рентна плата за користування 

надрами для 

380,00 380,00 204,47 -175,53 53,81 

14040000 Акцизний податок з реалізації 

суб’єктами г 

11380,00 11380,00 9507,10 -1872,90 83,54 

18010200 Податок на нерухоме майно, 

відмінне від з 

2810,00 2810,00 134,75 -2675,25 4,80 

18010300 Податок на нерухоме майно, 

відмінне від з 

600,00 600,00 5857,60 5257,60 976,27 

18010400 Податок на нерухоме майно, 

відмінне від з 

121190,00 121190,00 90794,06 -30395,94 74,92 

18010500 Земельний податок з юридичних 

осіб 

20100,00 20100,00 18496,33 -1603,67 92,02 

18010600 Орендна плата з юридичних осіб 1383300,00 1383300,00 959325,97 -423974,03 69,35 

18010700 Земельний податок з фізичних осіб 36700,00 36700,00 38976,93 2276,93 106,20 

18010900 Орендна плата з фізичних осіб 8000,00 8000,00 1951,00 -6049,00 24,39 

18050400 Єдиний податок з фізичних осіб 168400,00 168400,00 26514,65 -141885,35 15,75 

18050500 Єдиний податок з 

сільськогосподарських т 

816200,00 816200,00 814908,92 -1291,08 99,84 

22012500 Плата за надання інших 

адміністративних п 

490,00 490,00 291,52 -198,48 59,49 

22090100 Державне мито, що сплачується за 

місцем р 

1170,00 1170,00 794,36 -375,64 67,89 

41053900 Інші субвенції з місцевого 

бюджету 

0,00 9481,00 9481,00 0,00 100,00 

 Усього (без врахування 

трансфертів) 

2570720,00 2570720,00 1967757,66 -602962,34 76,55 

 Усього 2570720,00 2580201,00 1977238,66 -602962,34 76,63 

 

По спеціальному фонду  фактично надійшло 72 281,21 грн.,  при плані 62 130 грн.,    

що становить 116,3%, (перевиконано +10 151,21 грн.) 
грн. 

Код 

бюджетно

ї 

класифіка

ції 

 

 

Найменування 

Річний план Уточнений 

річний план 

Фактично 

надійшло 

(+/-) 

відхилення 

до року 

% 

виконан

ня за рік 

19010100 Екологічний податок, який 

справляється за 

8300,00 8300,00 7876,10 -423,90 94,89 

19010300 Надходження від розміщення 

відходів у сп 

8880,00 8880,00 2275,13 -6604,87 25,62 

25010200 Надходження бюджетних установ 8000,00 8000,00 24754,98 16754,98 309,44 



від додат 

41053900 Інші субвенції з місцевого 

бюджету 

0,00 33350,00 33350,00 0,00 100,00 

50110000 Цільові фонди, утворені 

Верховною Радою 

3600,00 3600,00 4025,00 425,00 111,81 

 Усього (без врахування 

трансфертів) 

28780,00 28780,00 38931,21 10151,21 135,27 

 Усього 28780,00 62130,00 72281,21 10151,21 116,34 

 

Видаткову частину за 2020 рік фактично виконано на 1 771 002,09 грн.,  при   плані   

2 642 331грн., у тому   числі: 

  по   загальному   фонду -   1 696 400,59 грн.,  при   плані     2 580 201 грн.,що становить  

66%, 

у т.ч.: 

по апарату сільської ради фактично виконано на 1 027 262,73 грн., при плані 1 155 139 грн., 

що становить 89%; 

по бібліотеці фактично виконано  на 87 843,56 грн., при плані 101 980 грн., що становить 

86%; 

по будинку культури  виконано на  272 807,50 грн., при плані 283 884 грн., що становить 

96%;  

матеріальне заохочення голові  ветеранської ради  - 1200 грн.; 

матеріальна допомога на лікування хворим - 22 000 грн.; 

на благоустрій населеного пункту  використано 97 226,99 грн., при плані 157 514 грн., що 

становить 62%; 

на утримання спорт інструктора у сумі 5 767,76 грн.; 

проведення культурно-масових заходів використано 18 39,05 грн., при плані 30 000 грн., 

що становить 61%. 

Районному бюджету надана субвенція в сумі 163 896 грн., при плані 546 319 грн., що 

становить 30%. 

По спеціальному фонду фактично виконано видатків на суму 74 601,50 грн., при 

плані 79 980 грн. 

Придбано: комплект системи відеоспостереження на суму 33 350 грн.; 

За рахунок коштів самооподаткування для благоустрою території використано кошти в сумі 

3 403,98 грн., а саме: 

придбано матеріалів  на суму 915 грн.; 

екологічний податок 2 488,98 грн. 

За рахунок екологічних коштів впорядковано  сміттєзвалище  на  суму 22 900 грн. 

За рахунок коштів від додаткової господарської діяльності (вода)  використано кошти в сумі 

14 947,52 грн., а саме: 

на придбання крана - 850 грн.;  

оплати за електроенергію - 10 470,66 грн.;  

оплати за спец водокористування та користування надрами в сумі 3 626,86 грн..    

     

 

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

залишки коштів становлять: 

по  зальному  фонду   429 591,71 грн., 

по спеціальному  фонду 59 000,54 грн., у т.ч.: 

- самооблог - 2 803,71 грн.; 

- фонд охорони  навколишнього природного середовища - 23 148,10 грн.; 

- кошти від додаткової господарської діяльності (вода) -  33 048,73 грн. 

 

 

Головний бухгалтер                                                                                                 С.О.Синільник 


