ЗОЛОТОНІСЬКА МІСЬКА РАДА
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

РІШЕННЯ
від 08.02.2021 № 40
м. Золотоноша

Про звіт про виконання сільського бюджету
Коробівської сільської ради за 2020 рік
Заслухавши звіт начальника фінансового управління Коваленко О. В.
про виконання сільського бюджету Коробівської 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 Коробівської сільської ради за 2020 рік, а саме:
- загальний фонд по доходах у сумі 3 306 206,77 грн., по видатках –
2814488,96 грн., з перевищенням видатків над доходами (дефіцитом) в сумі
491717,81 грн.;
- спеціального фонду по доходах у сумі 143 546,28 грн., по видатках –
303 741,50 грн., з перевищенням доходів над видатками (профіцитом) у сумі
160,195.22 грн. взяти до відома згідно з додатком.
2. Звіт про виконання сільського бюджету Коробівської 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

Коваленко 23762

В.О. Войцехівський

ЗОЛОТОНІСЬКА МІСЬКА РАДА
РІШЕННЯ
від _______ 2021 № ______________
м. Золотоноша

Про звіт про виконання сільського бюджету
Коробівської 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 Коробівської
сільської ради за 2020 рік (додається):
- загальний фонд по доходах у сумі 3 306 206,77 грн., по видатках –
2814488,96 грн., з перевищенням видатків над доходами (дефіцитом) в сумі
491717,81 грн.;
- спеціального фонду по доходах у сумі 143 546,28 грн., по видатках –
303 741,50 грн., з перевищенням доходів над видатками (профіцитом) у сумі
160,195.22 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

Мірошніченко 0975533747

В.О. Войцехівський

Пояснювальна записка
до звіту про виконання сільського бюджету
Коробівської сільської ради за 2020 рік
Коробівська сільська рада знаходиться на території с.Коробівка Золотоніського
району.
На балансі сільської ради перебуває п’ять установ: Коробівський БК, Кединогірський клуб,
сільські бібліотеки с. Коробівка та Кедина Гора, апарат сільської ради.
Середня чисельність штатних працівників : одинадцять осіб.
По цивільно-прравовим угодам працювало 2 особи: по веденню бухгалтерського обліку і
працівник по обслуговуванню обладнання будинку культури.
За 2020 рік до бюджету сільської ради фактично надійшло доходів всього
3 449 753,05 грн., при плані 3 039 860 грн.
У тому числі до загального фонду надійшло 3 306 206,77 грн., при плані 3 001 820
грн., що становить 110,14 % (+304 386,77 грн.)
грн.
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видобуваннякориснихкопалинзагальнодержавногозн
ачення

660,00

660,00

453,52

-206,48

%
викон
.
104,74

68,72
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Єдинийподаток з
сільськогосподарськихтоваровиробників, у
якихчасткасільськогосподарськоготоваровиробництв
а за попереднійподатковий (звітний)
рікдорівнюєабоперевищує 75 відсотків`
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До спеціального фонду фактично надійшло 143 546,28 грн., при плані 38 040 грн.,
перевиконання склало – 105 506,28 грн.
грн.
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19010100 Екологічнийподаток, якийсправляється за
викиди в
атмосфернеповітрязабруднюючихречовинстаці
онарнимиджереламизабруднення (за
виняткомвикидівватмосфернеповітрядвоокису
вуглецю)
19010300 Надходженнявідрозміщеннявідходів у
спеціальновідведених для цьогомісцяхчи на
об`єктах,
крімрозміщенняокремихвидіввідходів як
вторинноїсировини
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АвтономноїРеспублікиКрим, органами
місцевогосамоврядування та місцевими
органами виконавчоївлади
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0,00
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Видаткову частину за 2020 рік фактично виконано на 3 118 230,46 грн., при плані
3 432 019 грн., у тому числі по загальному фонду 2 814 488,96 грн., при плані 3 104
160грн., що становить 90,67%, у тому числі:
По апарату сільської ради фактично виконано на 1 397 134,66 грн., при плані 1521535 грн.;
По бібліотеках фактично виконано на 144 735,56 грн., при плані 151 565 грн.;
По будинку культури і клубу фактично виконано на 373 339,94 грн., при плані 388 540 грн.;
На благоустрій населених пунктів фактично використано 336 093,81 грн., при плані
368294грн.
Районному бюджету надана субвенція в сумі 533 184,99 грн.;
Виготовлення технічної документації із землеустрою щодо інвентаризації земельних
ділянок на суму 30 000 грн.
По спеціальному фонду фактично виконано видатків на суму 303 741,50 грн., при
плані 327 859грн.
Придбано книги для бібліотеки – 5 000 грн.
Музична апаратура для Кединогірського клубу - 32 334 грн.
Придбання вуличних тренажерів – 176 600 грн.
Станом на 01.01.2021 року на рахунках у казначействі на кінець звітного періоду
залишки коштів становили:
по загальному фонду - 606 814,90 грн.,
по спеціальному фонду – 175 534,66 грн., у тому числі:
- кошти цільового фонду – 4 956,86 грн.;

-

фонд охорони навколишнього природного середовища – 75 168,01 грн.;
бюджет розвитку – 91 232,48 грн.;
втрати с/г виробництва - 2 741,71 грн.

Спеціаліст 2 категорії

Т.А. Дорошенко

