
У К Р А Ї Н А 

СОСНИЦЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

Чернігівська область 

 

Р І Ш Е Н Н Я № 9- 1363 -VІІІ 

(дев'ятої сесії восьмого скликання) 
 

15 вересня 2021 року                                                                       
смт Сосниця 

 

Про звіт по виконанню 

бюджету селищної  територіальної  
громади за  І півріччя 2021 року 

 

Керуючись пунктом 23 частини 1 статті 26 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», пунктом 4 статті 80 Бюджетного кодексу України, 

селищна рада ВИРІШИЛА: 

1. Затвердити звіт про виконання бюджету селищної територіальної 

громади за І півріччя 2021 року: 

по доходах у сумі 61 228 217,0 гривень, у тому числі по доходах загального 

фонду селищного бюджету  в сумі 60 172 306,0 гривень та по доходах 

спеціального фонду селищного бюджету в сумі 1 055 911,0  гривень;  

по видатках у сумі 61 789 634,0 гривень, у тому числі по видатках 

загального фонду селищного бюджету  в сумі 59 646 815,0 гривень та по видатках 

спеціального фонду селищного бюджету в сумі 2 142 819,0 гривень;  

кредитуванню в сумі 53 037,0 гривень, в т.ч загального фонду – 50 000,0 

гривень, спеціального фонду – 3 037,0 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 

 

 



Д О В І Д К А 

про хід виконання бюджету селищної територіальної громади 

за підсумками І півріччя 2021 року 

Доходи  бюджету селищної громади за І півріччя поточного року склали 
61228,2 тис. грн., у тому числі по доходах загального фонду в сумі 60172,3 тис. 
грн., спеціального фонду -  1055,9 тис. грн.  

Власні доходи загального фонду склали 32033,0 тис.грн. Виконання 
бюджетних призначень по них забезпечено на 107,3 % до планових показників 
звітного періоду.  

В розрізі основних видів доходів до бюджету громади залучено: 
- податку з доходів фізичних осіб  -  16310 тис. грн., 
- плати за землю -  6817,5 тис. грн.,  
- єдиного податку – 4323,1 тис.грн. 

За  звітний період до загального фонду одержано трансферти в сумі 28139,4 
тис.грн.: 

-  базову дотацію – 6569,4 тис. грн.;  
-  освітню субвенцію – 21168,7 тис.грн.; 

            - субвенцію на надання державної підтримки особам з особливими 
освітніми потребами – 41,2 тис.грн.; 
            - субвенція на здійснення переданих видатків у сфері охорони здоров`я– 

346,3 тис.грн. 
        - інша субвенція з обласного бюджету надійшла в сумі 13,8 тис. грн. 

Видаткова частина загального фонду за І півріччя поточного року склала 59 

646,8 тис. грн. 
Від загального обсягу видатків бюджету громади спрямовано: 

            -  на заробітну плату з нарахуваннями – 50802,7 тис. грн., або 85,0 %, 

          -  продукти харчування   -  445,0 тис. грн., 1%, 

-  енергоносії  -  1692,7 тис. грн., або 3,0 %, 

-  інші поточні видатки –6706,4 тис.грн., 11,0 %, 
У галузевій структурі видатків спрямовано на:  
        - освіту – 38640,0 тис.грн., або 65,0%, 

- культуру – 3574,0 тис.грн.,або  6,0 %, 

- управління – 7744 тис.грн., або 13,0 %,   

-  соціальний захист – 4336 тис.грн., 7,0 %, 

- охорона здоров’я – 1252,0 тис.грн., 2,0%, 
- житлово-комунальне господарство – 3374 тис.грн. або 6,0 %, 

- утримання доріг – 323,0 тис.грн., 1,0 %, 
-  спорт – 117,0 тис.грн., 
- запобігання надзвичайних ситуацій – 37,4 тис.грн., 
- пожежна охорона – 11,0 тис.грн., 
- інша субвенція– 235,4,0 тис.грн.,  

Станом на 01.07.2021 року кредиторська заборгованість склала 8088,0 
тис.грн., в т.ч. по захищених статтях видатків: заробітній платі з нарахуваннями 
рахувалась - 4931,0 тис.грн., продуктах харчування – 229,0 тис.грн., енергоносіях 
– 1082,0 тис.грн. 

Видатки спеціального фонду склали 2142,8 тис.грн., в т.ч. капітальні -    

1286,0 тис.грн.    


