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Про звіт про виконання бюджету 

Жаботинської сільської ради за 2020 рік 

 

Заслухавши Звіт «Про виконання бюджету Жаботинської сільської ради 

за 2020 рік» Михайлівська сільська рада відмічає: 

У звітному періоді до загального та спеціального фондів (враховуючи 

трансферти) бюджету сільської ради надійшло 3459,5 тис.грн. доходів, в тому 

числі загальний фонд 3355,2 тис.грн. (враховуючи трансферти) та спеціальний 

фонд – 104,3 тис. гривень.  

У  складі доходів  бюджету: 

- власні доходи загального фонду  - 2978,9 тис.грн., що більше на 123,4 

тис.грн. (4,3  відсотки) від планових показників;  

- міжбюджетні трансферти (інші субвенції з місцевого бюджету) по 

загальному фонду становлять 376,3 тис. грн., що на 34,2 тис.грн. менше 

планових показників; 

- доходи спеціального фонду – 104,3 тис. грн., що на 17,7 тис.грн. або на  

20,4 відсотки більше запланованих показників. 

 

У 2020 році видатки на фінансування установ та проведення заходів по 

Жаботинській сільській раді склали в цілому 4394,9 тис. грн, із яких по 

загальному фонду 2994,1 тис. грн., по спеціальному фонду – 1400,8 тис. 

гривень.  

 

Відповідно до пункту 23 частини 1 статті 26 Закону України «Про 

місцеве самоврядування в Україні», статті 80 Бюджетного кодексу України, 

Михайлівська сільська рада  

 

В И Р І Ш И Л А: 
 

        1. Затвердити Звіт «Про виконання бюджету Жаботинської сільської ради 

за 2020 рік», а саме: 



по доходах загального фонду в сумі 3355,2 тис. грн., по видатках – 

 2994,1 тис. грн., з перевищенням доходів над видатками (профіцит) у сумі  

1 361,1 тис грн.;  

  по доходах спеціального фонду 104,3 тис. грн., по видатках – 1400,8 тис. 

грн. з перевищенням видатків над доходами  (дефіцит)   у сумі 1296,5  тис. грн. 

2. Рішення «Про звіт про виконання бюджету Жаботинської сільської 

ради за 2020 рік» оприлюднити не пізніше ніж через десять днів з дня його 

прийняття на офіційному веб-сайті Михайлівської сільської ради 

https://www.myhsilrada-otg.gov.ua  

 

 

 

Сільський голова                                                                        Тарас ПЛУЖНИК 
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