
 

                                                                                                                     
 

УКРАЇНА 

НИЖНЬОВЕРБІЗЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

Коломийського району Івано-Франківської області 
восьме демократичне скликання 

(дев’ята сесія) 
 

РІШЕННЯ 
 

від 23.04.2021 року                                                                          с. Нижній Вербіж 

№ 204-ІХ/2021 

 

Про виконання Спаського 
сільського бюджету за 2020 рік 
 

За 2020 рік сума надходжень до загального та спеціального фондів 
Спаського сільського бюджету склала 2359591 грн. 82 коп., з них доходи 
загального фонду – 2212724 грн. 30 коп., або 101,1 відсоток до плану на рік, 
спеціального фонду –146867 грн. 52 коп., або 106,6 відсотків до уточненого 
плану на рік. 

У надходженнях до загального фонду Спаського сільського бюджету 
субвенція з районного бюджету складає 394156 грн.00 коп., або 99,3 відсотків до 
плану на рік, субвенція на утримання об’єктів спільного користування – 75000 

грн.00 коп., або 100 відсотків до плану на рік, власні доходи – 1743568 грн. 30 
коп., або 101,3 відсотки до призначення на 2020 рік. 

Найбільшу питому вагу у власних доходах загального фонду Спаського 
сільського бюджету займають місцеві податки і збори, яких надійшло за 2020 
рік 1688779 грн. 66 коп. при плані на рік 1665200 грн., що складає 101,4 відсотки 
до плану на рік.  

До спеціального фонду зараховано власні надходження в сумі 900 грн. 00 
коп. при річному плані  в сумі 900 грн. , надходження від викидів забруднюючих 
речовин в сумі 77 грн. 88 коп., грошові стягнення за шкоду, заподіяну 
порушенням законодавства про охорону навколишнього природного середовища 

внаслідок господарської та іншої діяльності в сумі 29962 грн. 64 коп., субвенцію 
на реконструкцію дамби в сумі 115927 грн. 00 коп. 

Витрати сільського бюджету по загальному та спеціальному фондах за 
звітний період склали 2249971 грн.18 коп., або 89,1 відсотки до уточненого 
плану на рік (2526541 грн. 00 коп. ), в тому числі: 

- по загальному фонду 2094584 грн. 48 коп., або 88,4 відсотки до 
уточненого плану на рік (2368227 грн. 00 коп.);  

- по спеціальному фонду – 155386 грн. 70 коп., або 98,4 відсотки до 
уточненого плану на рік (158314 грн.) 



 

Основну питому вагу у загальному обсязі видатків загального фонду 

займають видатки на виплату заробітної плати з нарахуваннями (1704831,94 

грн.) та оплату за спожиті  установами  енергоносії (37786,88 грн.). 
Враховуючи вищенаведене, сільська рада 

вирішила: 
1. Інформацію щодо виконання Спаського сільського бюджету за 2020 рік 

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

рік згідно з додатком. 
 

 

 

Сільський  голова                                                            Ярослав М’ЯКУЩАК 


