
 
УКРАЇНА 

ПАСІЧНЯНСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

Надвірнянського району Івано-Франківської області 
Восьме скликання 

Четверта сесія 

 

РІШЕННЯ 

 

від 12 березня 2021 № 51-4/2021 

село Зелена  

 

Про звіт про виконання  
Зеленського 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 Зеленського сільського  бюджету за 2020 

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

2020 рік згідно з додатком до даного рішення. 

 

 

 

Сільський голова                                                                        Андрій  ГУНДА 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Додаток 

до рішення сільської ради 

від 12.03.2021 №51-4/2021 

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

 

Звіт про виконання Зеленського сільського бюджету за 2020 рік 

 

До сільського бюджету Зеленської сільської ради надійшло власних і 
закріплених доходів: 

- до загальноо фонду – 7 562 471,57  грн., із затверджених на звітний 
період 5 818 869,00 грн -Залучено коштів із загального фонду до 
спеціального фонду 2 581 600,00 грн 

- до фонду охорони навколишнього середовища – 29 735,56  грн 

- Кошти від продажу земельних ділянок несільськогосподарського 
призначення, що перебувають у державній або комунальній власності, та 
земельних ділянок, які знаходяться на території Автономної Республіки 
Крим – 114 730,00 грн.  

- до спеціального фонду – 7 000,00 грн. коштів отриманих за іншими 
джерелами власних доходів  

- отримано субвенцій по спеціальному фонді в сумі 15 000,00 грн. із 
15000,00 грн., затверджених на звітний період, що складає 100 %; 

- отримано субвенцій по загальному фонді в сумі 60 000,00 грн. із 
6000,00 грн., затверджених на звітний період, що складає 100 %; 

Касові видатки сільського бюджету Зеленської сільської ради за 2020р. 
склали: 

- 4 342 038, 68 грн по загальному фонді ;  
- 2 290 579.62грн  по спеціальному фонді; 
Залишки  коштів на рахунках відкритих в УДКС у Надвірнянському 

районі районі станом на 01.01.2021  року; 
- по загальному фонду – 537372.18грн; 
- по бюджеті розвитку спеціального фонду 127875.43грн; 
- фонд охорони навколишнього середовища –51426.84 грн; 
- по субвенцій них рахунках загального та спеціального фонду  0,00грн; 
- по спеціальному фонду (коштів отриманих за іншими джерелами 

власних доходів) – 18 642,25 грн. 
- по спеціальному фонду (відшкодування втрат сільськогосподарського і 

лісогосподарського виробництва) – 8 802,00 грн. 
До сільського бюджету Зеленської сільської ради по загальному 

фонді  надійшло 7 562 471,57грн  
в.т.ч 

 Рентна плата за користування надрами для видобування корисих 
копалин загальнодаржавного значення 2832,06 грн 



 Рентна плата за користування надрами для видобування 
нафти 182 160,76 грн. 

 Рентна плата за користування надрами для видобування природного 
газу  90 813,06 грн. 

 Рентна плата за спеціальне використання лісових ресурсів (крім 
рентної плати за спеціальне використання лісових ресурсів в частині 
деревини, заготовленої в порядку рубок головного користування)  
1 100 855,08 грн. 

 Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений 
фізичними особами, які є власниками об'єктів нежитлової нерухомості 
7 825,34 грн. 

 Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений 
юридичними особами, які є власниками об'єктів нежитлової нерухомості  
Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений 
юридичними особами, які є власниками об'єктів нежитлової нерухомості  
49 390,14 грн. 

 Акцизний податок з реалізації суб'єктами господарювання роздрібної 
торгівлі підакцизних товарів   45 494,44 грн. 

 Адміністративні штрафи та інші санкції  866,94 грн 
 Адміністративні штрафи та штрафні санкції за порушення 

законодавства у сфері виробництва та обігу алкогольних напоїв та 
тютюнових виробів – 34 000,00 грн 

 Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений 
фізичними особами, які є власниками об'єктів житлової нерухомості  2 631,59 

грн. 
 Єдиний податок з фізичних осіб  812 787,17 грн. 
 Транспортний податок з фізичних осіб  - 2 083,33 грн 

 Земельний податок з юридичних осіб   4 997 478,67 грн. 
 Орендна плата з юридичних осіб  56 653,90  грн. 
 Земельний податок з фізичних осіб  70 905,65 грн. 

 Орендна плата з фізичних осіб   36 861,58 грн. 
 Плата за надання інших адміністративних послуг  8 810,56 грн. 
До сільського бюджету Зеленської сільської ради по спеціальному  

фонді  надійшло 7 000,00 грн  
в.т.ч: 

1.Благодійні внески, гранти та дарунки  КЕКД  25020100  - 7 000,00 грн 

До сільського бюджету Зеленської сільської ради до фонду охорони 
навколишнього середовища  надійшло 144 465,56 грн  

в.т.ч: 

 Грошові стягнення за шкоду, заподіяну порушенням законодавства про 
охорону навколишнього природного середовища внаслідок господарської та 
іншої діяльності КЕКД 24062100 – 28 724,62 грн 

 Надходження від викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря 
стаціонарними джерелами забруднення  КЕКД  19010100 – 1010,94 грн.  



 Кошти від продажу земельних ділянок не сільськогосподарського 
призначення , що перебувають у державній або комунальній власності , та 
земельних ділянок , які знаходяться на території Автономної Республіки 
Крим- 117 730,00 грн  

Отримано субвенції із обласного та районного бюджету по 
загальному та спеціальному  фонді в сумі  75 000,00грн  

Касові видатки сільського бюджету загального фонду за 2020 р 

склали – 4 342 038, 68 грн. 
в.т.ч 

1. Заробітня плата - 1 292 139,96грн 

2. Нарахування на зарплату  293 988,62грн 

3. Предмети  матеріали, обладнання та інвентар- 572 393,36грн 

4. Електроенергія  - 91 915,81 грн 

5. Соціальна  допомога населенню- 508 400,00 грн 

6. Послуги  - 548 256,29 грн 

7. Вивіз та утилізація ТПВ – 187 200,00 грн 

8. Субвенція районному бюджету – 834 704,64 грн   
9. Сплата членських внесків до Надвірнянської федерації футболу за 

участь у змаганнях району  ФК «Горгани» с. Зелена – 13 040 00 грн 

Касові видатки сільського бюджету спеціального фонду за 2020р 

склали   2 290 579.62грн. 
- Поточні трансферти органам державного управління інших рівнів- 

222 800,00 грн 

- Придбання обладнання і предметів довгострокового користування - 

115260.00 грн 

- Капітальне  будівництво (придбання) інших об’єктів 1846032.62 грн 

-  Капітальний ремонт інших об’єктів- 85427.00 грн  
- Реконструкція та реставрація  інших об’єктів - 21060.00 грн 

 

 

 

Секретар сільської ради                                                    Андрій КРИЦЬКИЙ 


