
 
УКРАЇНА 

ЗАСТАВНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ЧЕРНІВЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 

VII ПОЗАЧЕРГОВА СЕСІЯ VІІ  СКЛИКАННЯ 

  

Р І Ш Е Н Н Я 

 

№ 115/7-2018                                                    

від 23 жовтня  2018 року                                                            м. Заставна 

 

 

Про виконання сільського бюджету  

за 9 місяців 2018 року 
 

Заслухавши звіт про виконання сільського бюджету за 9 місяців 2018 

року, керуючись п. 23 ст. 26 і ст. 61 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», Бюджетним кодексом України та змінами до них,  

міська рада  

 

В И Р І Ш И Л А : 

 

1. Затвердити звіт про виконання сільського бюджету за 9 місяців 2018 

року по доходах загального фонду в сумі 273951,71 грн. і спеціального фонду 

3060,13грн., по видатках загального фонду в сумі 270568,09 грн. та 

спеціального фонду 566,76 грн.   

2. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію міської 

ради з питань соціально-економічного розвитку, бюджету, фінансів, цін, 

інвестицій, підприємництва та регуляторної політики.  

 

 



Звіт про виконання сільського бюджету 

за 9 місяців 2018 року 

Вербовецька сільська рада належить до сфери управління Заставнівської районної 

державної адміністрації та обслуговується управлінням державної казначейської служби у 

Заставнівському районі , знаходиться Вербовецька сільська рада в селі Вербівці вулиця 

Є.Ліпецького 21а. Форма ведення бухгалтерського обліку в бухгалтерії сільської ради 

меморіально-ордерна. 

 

Бюджет Вербовецької сільської ради  на 2018рік був прийнятий рішенням 

вісімнадцятої сесії  №18-2/2017 сесії 7 скликання від 21.12.2017 року. 

Загальний обсяг дохідної  частини сільського бюджету загального фонду за 9 місяців 

2018 рік виконано в сумі 273951грн., тобто 103 % від запланованої суми., а саме :                                                             

-Рентна плата за спеціальне використання лісових ресурсів    -      6851 при плані 1500грн.,що 

становить 345%  ;    

-акцизний податок з вироблених в Україні підакцизних товарів -3460грн при плані 

3750грн.,що становить 92%  ;    

;                                                                                                                                                                                                      

-податок на майно   -   131237при плані 101000грн.,що становить 130%; 

-єдиний  податок – 126269грн. при плані 155000грн..,тобто 81%; 

-надходження від орендної плати за користування цілісним майновим комплексом та іншим 

державним майном           - 540грн; 

-державне мито                   - 1594грн; 

-інші надходження          - 3000,00грн. при плані 2500грн,що становить 100% 

Разом власних надходжень – 273951 

 В цілому забезпечено виконання плану надходжень і перевиконано. План  надходжень 

доходів на 9 місяців заплановано в межах надходжень за аналогічний період минулого року з 

врахуванням росту. Недовиконання по єдиному податку  з фізичних осіб спричинило не 

поступлення коштів  в зв’язку із зменшенням платників податку. 

Доходи спеціального фонду сільського бюджету сформовані за рахунок надходжень   

цільових фондів  , утворених Верховною радою Автономної республіки Крим,органами 

місцевого самоврядування та місцевими органами виконавчої влади, що включає  в себе 

доходи із самооподаткування, річний план становить 3000грн., станом на 01.10.2018року 

надходження в сумі 3000грн.  

*До загального  фонду за  9 місяців 2018 року  міжбюджетних трансфертів не 

надходило. 

  

Видаткова частина сільського бюджету загального фонду включає в себе видатки по  

 0150 «Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення 

діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), 

міської, селищної, сільської рад », 6030 «Організація благоустрою населених пунктів 

», 7461 «Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за 

рахунок коштів місцевого бюджету». 

 

 

 По  0150 «Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне 

забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її 



створення), міської, селищної, сільської рад », видатки становлять 270568,09грн., при плані  

359150грн., видатки проведені в межах асигнувань по КЕКВ  - 2111 -  215270,03 грн., при 

плані 280000грн, і  становить 77%; 

                                                  2120 -   52381,83грн., при плані 67300грн, і  становить 78%; 

                                                  2210 – 450,00грн. при плані 3500,00 і становить 13%; 

                                                  2240 -     692,89грн. при плані  1900,00грн., і  становить 36% 

по цьому коду  пройшли  видатки  по оплаті за послуги зв’язку 

                                                  2273 -         334,70грн., при плані   1050,00грн, і  становить   63 

%; 

                                                  2274 -         1399,79грн. при плані  4900грн, і  становить 29%; 

                                                  2800-          38,85грн., при плані  500грн. становить  8%  - інші             

поточні видатки ,   сплата податків та зборів, обов'язкових платежів до бюджетів відповідно 

до законодавства  по сплаті екологічного податку.  

Фактичні видатки більші за касові на суму 1847 грн. за рахунок списання  залишку 

матеріалів на початок року в сумі 600 грн . ,списання малоцінки  231грн та списання 

основних засобів 1016грн. 

Дебіторська і кредиторська заборгованості   відсутні.  

Видаткова частина    по КФК  7691 «Цільові фонди ,утворені Верховною радою 

Автономної республіки Крим,органами місцевого самоврядування та місцевими органами 

виконавчої влади » в сумі 566,76грн, при річному плані 3000грн. і становить  19% від плану, 

видатки були проведені на фінансування КЕКВ-2273 (оплата електроенергії) для вуличного 

освітлення . 

Обсяг дебіторської заборгованості станом  на 01.10.2018 відсутня. 

   Кредиторська заборгованість  станом на 01.10.2018  відсутня.  

        

Обсяги дебіторської і кредиторської заборгованості станом  на 01.10.2018 відсутні.  

 

Протягом 9 місяців  2018 року списання дебіторської і кредиторської заборгованості 

не проводилось. 

Фінансування дефіциту загального фонду бюджету проводилось за рахунок залишку 

коштів на рахунку загального фонду , який становить   37800 грн ., а саме:  

по  КФК  0150 «Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-

технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті 

ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад в сумі  37800 грн.,  

 (КЕКВ 2110 оплата праці 30000грн; 

КЕКВ 2120 нарахування на оплата праці 7800грн; 

 

 

  Залишки коштів на котловому рахунку загального фонду станом на 01.10.2018 року 

складають  273951,71грн. 

 По спеціальному –  8254,97 грн., в тому числі:  

По бюджету розвиту – 2,78 грн.,                                                                                                                                                           

              транспорту –    64,10 грн., 

              забрудненню – 3165,67грн.; 

              втрат сільськогосподарського та лісогосподарського виробництва – 464,9 грн.; 

              цільові фонди – 4557,52грн .; 

 

  Операцій по розміщенню тимчасово вільних коштів місцевих бюджетів загального та 

спеціального фондів протягом   9 місяців 2018  року  не проводилися. 

 



    Протягом   9 місяців  2018  року у  Заставнівському районі операцій по довгостроковому 

кредитуванні не проводилось. 

 

 

Протягом   9 місяців 2018 року з єдиного казначейського рахунку позик на покриття 

тимчасових касових розривів, що виникають під час  виконання загального фонду, в органах 

Державної казначейської служби України в Чернівецькій області не отримувалися. 

 

 Фактична зайнятість і штатна чисельність за звітний період по апарату управління на 

кінець періоду склала - 1,5 одиниці .  

 

 

               Секретар міської ради                                                   Леванін Р.В. 

               Головний бухгалтер сільської ради                            Шеленко В.Г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


