
 
УКРАЇНА 

ПАСІЧНЯНСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

Надвірнянського району Івано-Франківської області 
Восьме скликання 

Четверта сесія 

 

РІШЕННЯ 

 

від 12 березня 2021 № 48-4/2021 

село Зелена  

 

Про звіт про виконання  
Пасічнянського сільського  

бюджету за 2020 рік 

 

 

Відповідно до статей 24, 80 Бюджетного кодексу України, статті 26 
Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», сільська рада 

ВИРІШИЛА: 
1. Інформацію щодо виконання Пасічнянського сільського  бюджету за 

2020 рік взяти до уваги. 
2. Затвердити звіт про виконання Пасічнянського сільського бюджету за 

2020 рік згідно з додатком до даного рішення. 

 

 

 

Сільський голова                                                                        Андрій  ГУНДА 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Додаток 

до рішення сільської ради 

від 12.03.2021 №48-4/2021 

«Про звіт про виконання 
Пасічнянського сільського бюджету 
за 2020 рік» 

 

Звіт про виконання Пасічнянського  сільського бюджету за 2020 рік. 
 

За 2020 рік надходження до загального та спеціального  фонду  
сільського бюджету склали 9285221,29 грн. в т.ч. субвенція в сумі 1110000,00 
грн. 

Надходження доходів загального фонду перевиконано на 0,35%. 
Видатки загального фонду сільського бюджету  становлять 7408940,56 

грн. 
Видатки спеціального фонду сільського  бюджету  становлять 519986,33 

грн. 
 

Виконання плану доходів  
Пасічнянського  сільського бюджету за 2020 рік 

код Назва доходів План Виконано 
за 2020 рік 

Відсоток 
виконан-

ня 

13010200 

Рентна плата за спеціальне використання 
лісових ресурсів 250000,00 485722,15 194,28% 

14040000 Акцизний податок 100000,00 73474,00 0,73% 

18050400 Єдиний податок з фізичних осіб 1102000,00 901066,47 0,82% 

18010500 Земельний податок з юридичних осіб 400000,00 1992541,50 498% 

18010600 Орендна плата з юридичних осіб 800000,00 2340825,56 293% 

18010700 Земельний податок з фізичних осіб 50000,00 51624,38 103,24 

18010900 Орендна плата з фізичних осіб 50000,00 25570,21 0,51% 

13030700 Рентна плата за користування надрами для 
видобутку нафти 

270000,00 314710,41 116,56% 

13030800 Рентна плата за користування надрами для 
видобутку газу  

150000,00 412019,16 274,68% 

13030900 Рентна плата за користування надрами для 
видобутку конденсату 

10000,00  3833,90 0,38% 

13030100 Рентна плата за користування надрами 
загальнодержавного значення  

 407523,97  

18010300 Податок на нерухоме майно ,відмінне від 
земельної ділянки,сплачений фізичними 
особами,які є власниками об’єктів 
житлової нерухомості 

 384,56  

18010400 Податок на нерухоме майно ,відмінне від 
земельної ділянки,сплачений юридичними  
особами,які є власниками об’єктів 
житлової нерухомості 

 27840,46  

22090100 Держмито  52,79  

21081100 Адміністративні штрафи  та інші санкції  1564,00  

24060300 Інші надходження  29723,00  



21081500 Адміністративні штрафи та штрафні 
санкції за порушення законодавства у 
сфері виробництва та обігу алкогольних 
напоїв та тютюнових виробів 

 20000  

18010100 Податок на нерухоме майно, відмінне від 
земельної ділянки, сплачений юридичними 
особами, які є власниками об’єктів 
житлової нерухомості 

 5898,71  

18010200 Податок на нерухоме майно, відмінне від 
земельної ділянки, сплачений  фізичними 
особами, які є власниками об’єктів 
житлової нерухомості 

 270,26  

41053000 Проведення місцевих виборів 

 

807331,00 

 41053900 субвенція 

 

1110000,00 

 18011100 Транспортний податок з юридичних осіб 

 

50000,00 

 

22080402 

Надходження від орендної плати за 
користування цілісним майновим 
комплексом та іншим майном,що у 
комунальній власності (району у 
місті,міста районного значення, 
села,селища чи їх об’єднань) 

 

5960,40 

 

22012500 

Плата за надання інших адміністративних 
послуг 

 

816,89 

 

18030200 

Туристичний збір, сплачений фізичними 
особами 

 

1000,00 

 

 

Разом по заг. фонду 3182000,00 9069753,78 

 

33010100 

Кошти від продажу земельних ділянок 
несільськогосподарського призначення 

 

58164,00 

 

24062100 

Грошові стягнення за шкоду,заподіяну 
порушенням законодавства про охорону 
навколишнього середовища внаслідок 
господарської та іншої діяльності 

 

51288,48 

 25020100 Благодійні внески ,гранти 

 

65718,05 

 

21110000 

Надходження коштів від відшкодування 
втрат сільськогосподарського і 
лісогосподарського виробництва 

 

2310,00 

 

19010300 

Надходження від розміщення відходів у 
спеціально відведених для цього місцях чи 
на об’єктах ,крім розміщення окремих 
видів відходів як вторинної сировини 

 

15,00 

 

19010100 

Надходження від викидів забруднюючих 
речовин в атмосферне повітря 
стаціонарними джерелами забруднення 

 

37971,98 

 

 

Разом по спец. фонду 

 

215467,51 

  

 

 

 

 

 

 



Виконання плану видатків Пасічнянського  сільського бюджету  
за 2020 рік 

Код Найменування видатків Затверджено 
на 2020 рік 

Виконано Відсоток 
виконання 

 Загальний фонд:    

110150 Апарат селищної ради 6029200,00 5840513,63 0,97% 

113242 Соціальний захист 150000,00 124900,00 0,83% 

116030 Організація благоустрою населених 
пунктів 

1065000,00 986588,91 0,93% 

115011 Проведення навчально тренувальних 
зборів і змагань 

136700,00 117016,48 0,86% 

119770 Інші субвенції 124100,00 124100,00 100% 

110180 Інша діяльність у сфері державного 
управління 

90000,00 89900,00 0,99% 

117442 Утримання та розвиток інших об’єктів 
транспортної інфраструктури 

80000,00 79505,00 0,99% 

118110 Заходи із запобігання та ліквідації 
надзвичайних ситуацій та наслідків 
стихійного лиха 

50000,00 46416,54 0,93% 

 всього: 7725000,00 7408940,56 0,96% 

 Спеціальний фонд:    

116030 Організація благоустрою населених 
пунктів 

352900,00 300700,78 0,85% 

118110 Заходи із запобігання та ліквідації 
надзвичайних ситуацій та наслідків 
стихійного лиха 

40000,00 39157,00 0,98% 

119770 Інші субвенції 25500,00 25500,00 100% 

118330 Інша діяльність у сфері екології та 
охорони природніх ресурсів 

1150000,00 88910,50 0,07% 

116030 Організація благоустрою населених 
пунктів 

65718,05 65718,05 100% 

 Всього: 1634118,05 519986,33 0,32% 

 Разом 9359118,05 7928926,89 0,85% 

 

 

 

Секретар сільської ради                                                    Андрій КРИЦЬКИЙ 


