
УКРАЇНА
СОСНИЦЬКА СЕЛИЩНА РАДА

ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛАСТЬ
( п’ята сесія восьмого скликання)

Р І Ш Е Н Н Я № 5 - 2 7 3 - V I I І

Про звіт по виконанню
бюджету Конятинської
сільської ради за 2020 рік

Відповідно до пункту 23 частини 1 статті 26, статті 59, 61 Закону України

“Про місцеве самоврядування в Україні”, ст. 80, п. 4 Бюджетного кодексу

України, селищна рада ВИРІШИЛА:

1.Затвердити звіт про виконання бюджету Конятинської сільської ради за

2020 рік:

по доходах у сумі 1 203 743 гривень, у тому числі по доходах загального фонду

сільського бюджету  в сумі 1 191 815 гривень та по доходах спеціального фонду

сільського бюджету в сумі 11 928 гривень;

по видатках у сумі 1 202 983 гривень, у тому числі по видатках загального фонду

сільського бюджету в сумі 1 193 004 гривень,  видатках спеціального фонду

сільського бюджету в сумі 9 979 гривень.

2. Додатки № 1,2 до цього рішення є його невід’ємною частиною.

3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію

селищної ради з питань власності, бюджету, соціально-економічного та

культурного розвитку громади.

Селищний голова Андрій ПОРТНИЙ



Додаток № 2

до рішення 5 сесії 8 скликання
селищної ради
23.02.2021 р.

Код ФКВКБ3

Найменування видатків згідно із бюджетною класифікацією Призначено на рік Призначено на рік з
урахуванням змін

Виконано за  2020

рік

% виконання до
річного

призначення

% виконання до
уточнених
призначень

0111

Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-

технічне забезпечення діяльності обласної ради,

районної ради, районної у місті ради (у разі її
створення), міської, селищної, сільської рад 339544,00 704068,00 620641,74 182,8 88,2

0910 Надання дошкільної освіти 350000,00 460600,00 394489,81 112,7 85,6

1080

Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального
забезпечення 4000,00 0,00 0,00 0,0

0828

Забезпечення діяльності палаців i будинків культури,

клубів, центрів дозвілля та iнших клубних закладів 31800,00 121072,14 110449,48 347,3 91,2

0620 Організація благоустрою населених пунктів 12000,00 0,00 0,00 0,0

0320 Забезпечення діяльності місцевої пожежної охорони 66156,00 86902,43 67423,38 101,9 77,6

Разом по загальному фонду 803500 1372643 1193004 148,5 86,9#ДЕЛ/0! #ДЕЛ/0!

Разом по загальному фонду з трансфертами 803500 1372643 1193004 148,5 86,9

Разом по спеціальному фонду 24092 24092 9979 41,4 41,4

0111

Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-

технічне забезпечення діяльності обласної ради,

районної ради, районної у місті ради (у разі її
створення), міської, селищної, сільської рад 4000,00 4000,00 400,00 10,0 10,0

0910 Надання дошкільної освіти 15000,00 15000,00 9579,08 63,9 63,9

Виконання заходів за рахунок цільових фондів,

утворених Верховною Радою Автономної Республіки
Крим, органами місцевого самоврядування і місцевими
органами виконавчої влади і фондів, утворених
Верховною Радою Автономної Республіки Крим,

органами місцевого 5092,00 5092,00 0,00 0,0 0,0

Всього видатків загального та спеціального фонду 827592 1396735 1202983 145,4 86,1

                    Виконання  Конятинського сільського бюджету за  2020 рік по видатках


