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Про звіт про виконання бюджету  

Михайлівської сільської територіальної  

громади за І півріччя 2021 року 

 

Заслухавши Звіт «Про виконання бюджету Михайлівської сільської 

територіальної громади за І півріччя 2021року» Михайлівська сільська рада 

відмічає, що протягом І півріччя 2021 року сільською радою проведена 

відповідна робота по виконанню бюджету. 

У І півріччі 2021 року до загального фонду бюджету сільської 

територіальної громади (враховуючи трансферти) надійшло 27 930,926 тис. грн. 

або 109,58 % до затвердженого плану, в т.ч. з державного бюджету та інших 

місцевих бюджетів одержано субвенцій та дотацій на суму 14 673,42 тис. грн.  

Надходження у І півріччі 2021 року до спеціального фонду бюджету (з 

урахуванням власних надходжень бюджетних установ) становлять суму в 

розмірі 365,226 тис. грн. або 38,77 % до затвердженого плану. 

Видатки на утримання установ громади та на проведення заходів у І 

півріччі 2021 року використані: по загальному фонду в сумі 25 217,614 тис. грн. 

або 88,72 % до уточненого плану на звітну дату, та по спеціальному фонду - в 

сумі 633,484 тис. грн. або 18,11 % річних уточнених призначень. 

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

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

рада  

 

В И Р І Ш И Л А : 

 

1. Затвердити Звіт «Про виконання бюджету Михайлівської сільської 

територіальної громади за І півріччя 2021 року»: 

по доходах загального фонду в сумі 27 930,926 тис. грн., по видатках 

загального фонду - 25 217,614 тис. грн., з перевищенням доходів над видатками 

(профіцит) у сумі 2 713,312 тис грн.;  

по доходах спеціального фонду в сумі 365,226 тис. грн., по видатках – в 

сумі 633,484 тис. грн., з перевищенням видатків над доходами (дефіцит за 

рахунок використання вільного залишку коштів на початок року, переданого з 

загального фонду) у сумі 268,258 тис. гривень. 



 

Аналіз доходів за І півріччя 2021 року в додатках 1, 2 до рішення. 

Аналіз видатків за І півріччя 2021 року в додатках 3, 4 до рішення. 

2. Рішення «Про звіт про виконання бюджету Михайлівської сільської 

територіальної громади за І півріччя 2021 року» 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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