
                                                                                                                     
 

УКРАЇНА 

НИЖНЬОВЕРБІЗЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

Коломийського району Івано-Франківської області 
восьме демократичне скликання 

(дев’ята сесія) 
 

РІШЕННЯ 
 

від 23.04.2021 року                                                                          с. Нижній Вербіж 

№ 203-ІХ/2021 

 

 

Про виконання Ковалівського 
сільського бюджету за 2020 рік 
 
 

За 2020 рік сума надходжень до загального та спеціального фондів 
Ковалівського сільського бюджету склала 849057 грн. 36 коп., з них доходи 
загального фонду – 754985 грн. 76 коп., або 93,6 відсоток до плану на рік, 
спеціального фонду – 94071 грн. 60 коп., або 130,3 відсотків до уточненого 
плану на рік. 

У надходженнях до загального фонду Ковалівського сільського бюджету 
субвенція з районного бюджету складає 153584 грн. 10 коп., або 85,2 відсотків 
до плану на рік, власні доходи – 601401 грн. 66 коп., або 96,0 відсотки до 
призначення на 2020 рік. 

Найбільшу питому вагу у власних доходах загального фонду 
Ковалівського сільського бюджету займають місцеві податки і збори, яких 
надійшло за 2020 рік 546332 грн. 20 коп. при плані на рік 578500 грн., що 
складає 94,4 відсотки до плану на рік.  

До спеціального фонду зараховано власні надходження в сумі 93723 грн. 
55 коп. при річному плані в сумі 72200 грн., надходження від викидів 
забруднюючих речовин в сумі 348 грн. 05 коп. 

Витрати сільського бюджету по загальному та спеціальному фондах за 
звітний період склали 1062892 грн. 32 коп., або 96,5 відсотки до уточненого 
плану на рік (1101047 грн. 00 коп. ), в тому числі: 

- по загальному фонду 834219 грн. 12 коп., або 96,3 відсотки до 
уточненого плану на рік (865847 грн. 00 коп.);  

- по спеціальному фонду – 228673 грн. 20 коп., або 97,2 відсотки до 

уточненого плану на рік (235200 грн.) 
Основну питому вагу у загальному обсязі видатків загального фонду 

займають видатки на виплату заробітної плати з нарахуваннями (754739,76 грн.). 



Враховуючи вищенаведене, сільська рада 

вирішила: 
1. Інформацію щодо виконання Ковалівського сільського бюджету за 2020 

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

2020 рік згідно з додатком. 
 

 

 

Сільський  голова                                                            Ярослав М’ЯКУЩАК 


