
 
З Б А Р А З Ь К А  М І С Ь К А  Р А Д А  

ТЕРНОПІЛЬСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 

V I I I  С К Л И К А Н Н Я  

П ’ Я ТА  С Е С І Я  
 

РІШЕННЯ 
 

№VIIІ/5/22                      від  11 лютого  2021 року 

 

Про затвердження звіту про 

виконання Чернихівецького  

сільського бюджету за 2020 рік 
 

 

 

         Керуючись пунктом 17 частини 1 статті 43 Закону України "Про 

місцеве самоврядування в Україні"    та пунктом 4 статті 80 Бюджетного 

кодексу України, заслухавши інформацію бухгалтера сільської ради про 

виконання Чернихівецького сільського бюджету за 2020 рік,   міська рада 

 

 

В И Р І Ш И Л А: 

 

        1. Затвердити звіт про виконання Чернихівецького сільського бюджету 

за 2020 рік (додається). 

 

 

 

 

 

 

Збаразький міський голова                                    Р. С. ПОЛІКРОВСЬКИЙ   

 
 

 

 

 

 

 



  Додаток 1 

                                                                                                                                                                                     

ЗВІТ 

про виконання  дохідної частини Чернихівецького сільського бюджету за 2020 рік 
                                                                                                                                                                                                                           (тис. гривень) 

№ 

п/п 

Код 

класифі 

кації 

 

                           Найменування  

Загальний фонд Спеціальний фонд 
Уточнений 

план 

Фактично 

поступило 

Уточнений  

план 

Фактично 

поступило 

1.  
11010100 

Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується податковими 

агентами, із доходів платника податку у вигляді заробітної плати 3700,00 3316,01 

  

2.  
11010400 

Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується податковими 

агентами, із доходів платника податку інших ніж заробітна плата 460,00 459,06 

  

3.  
11010500 

Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується фізичними особами 

за результатами річного декларування 50,00 4,92 

  

4.  
11020200 

Податок на прибуток підприємств та фінансових установ комунальної 

власності  0,00 0,48 

  

5.  
13010100 

Рентна плата за спеціальне використання лісових ресурсів в частині 

деревини, заготовленої в порядку рубок головного користування  7,00 3,95 

  

6.  

13010200 

Рентна плата за спеціальне використання лісових ресурсів (крім 

рентної плати за спеціальне використання лісових ресурсів в частині 

деревини, заготовленої в порядку рубок головного користування)  3,00 1,77 

  

7.  
13030100 

Рентна плата за користування надрами для видобування корисних 

копалин загальнодержавного значення  0,00 0,33 

  

8.  
13030200 

Рентна плата за користування надрами для видобування корисних 

копалин місцевого значення  1050,00 1240,70 

  

9.  
14040000 

Акцизний податок з реалізації суб`єктами господарювання роздрібної 

торгівлі підакцизних товарів  125,00 108,39 

  

10.  
18010100 

Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, 

сплачений юридичними особами, які є власниками об`єктів житлової 

нерухомості  0,00 0,00 

  

11.  
18010200 

Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, 

сплачений фізичними особами, які є власниками об`єктів житлової 

нерухомості  12,00 25,98 

  

12.  
18010300 

Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, 

сплачений фізичними особами, які є власниками об`єктів нежитлової 

нерухомості  20,00 47,42 

  

13.  
18010400 

Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, 

сплачений юридичними особами, які є власниками об`єктів 

нежитлової нерухомості  15,00 28,79 

  



14.  18010500 Земельний податок з юридичних осіб  0,00 101,06 
  

15.  18010600 Орендна плата з юридичних осіб  2088,90 1973,47 
  

16.  18010700 Земельний податок з фізичних осіб  85,00 130,42 
  

17.  18010900 Орендна плата з фізичних осіб  68,00 40,12 
  

18.  18011100 Транспортний податок з юридичних осіб  27,00 25,50 
  

19.  18050300 Єдиний податок з юридичних осіб  150,00 156,90   

20.  18050400 Єдиний податок з фізичних осіб  925,00 696,81   

21.  
18050500 

Єдиний податок з сільськогосподарських товаровиробників, у яких 

частка сільськогосподарського товаровиробництва за попередній 

податковий (звітний) рік дорівнює або перевищує 75 відсотків`  480,00 483,94 

  

22.  

19010100 

Екологічний податок, який справляється за викиди в атмосферне 

повітря забруднюючих речовин стаціонарними джерелами 

забруднення (за винятком викидів в атмосферне повітря двоокису 

вуглецю)   3,00 1,49 

23.  21081100 Адміністративні штрафи та інші санкції  1,00 0,20   

24.  
21081500 

Адміністративні штрафи та штрафні санкції за порушення 

законодавства у сфері виробництва та обігу алкогольних напоїв та 

тютюнових виробів  0,00 49,80 

  

25.  22012500 Плата за надання інших адміністративних послуг 5,00 5,87   

26.  
22012600 

Адміністративний збір за державну реєстрацію речових прав на 

нерухоме майно та їх обтяжень  210,00 239,15 

  

27.  

22012900 

Плата за скорочення термінів надання послуг у сфері державної 

реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень і державної 

реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та 

громадських формувань, а також плата за надання інших платних посл 15,00 0,00 

  

28.  
22080400 

Надходження від орендної плати за користування цілісним майновим 

комплексом та іншим майном, що перебуває в комунальній власності  3,00 2,35 

  

29.  
22090100 

Державне мито, що сплачується за місцем розгляду та оформлення 

документів, у тому числі за оформлення документів на спадщину і 

дарування   0,10 0,05 

  

30.  
24170000 

Надходження коштів пайової участі у розвитку інфраструктури 

населеного пункту   0,00 32,51 

31.  
25010100 

Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх 

основною діяльністю    148,36 3,30 

32.  
25010400 

Надходження бюджетних установ від реалізації в установленому 

порядку майна (крім нерухомого майна)    0,00 0,34 

33.  25020100 Благодійні внески, гранти та дарунки    17,61 17,61 



34.  

25020200 

Надходження, що отримують бюджетні установи від підприємств, 

організацій, фізичних осіб та від інших бюджетних установ для 

виконання цільових заходів, у тому числі заходів з відчуження для 

суспільних потреб земельних ділянок та розміщених на них інших об`   24,42 24,42 

35.  

33010100 

Кошти від продажу земельних ділянок несільськогосподарського 

призначення, що перебувають у державній або комунальній власності, 

та земельних ділянок, які знаходяться на території Автономної 

Республіки Крим   0,00 4,48 

36.  40000000 Офіційні трансферти   8241,54 8241,54   

37.  41020100 Базова дотація  2049,30 2049,30   

38.  41033900 Освітня субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам  5060,80 5060,80   

39.  41034200 Медична субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам  392,00 392,00   

40.  
41040200 

Дотація з місцевого бюджету на здійснення переданих з державного 

бюджету видатків з утримання закладів освіти та охорони здоров`я за 

рахунок відповідної додаткової дотації з державного бюджету 600,70 600,70 

  

41.  
41051200 

Субвенція з місцевого бюджету на надання державної підтримки 

особам з особливими освітніми потребами за рахунок відповідної 

субвенції з державного бюджету 35,90 35,90 

  

42.  
41051400 

Субвенція з місцевого бюджету на забезпечення якісної, сучасної та 

доступної загальної середньої освіти `Нова українська школа` за 

рахунок відповідної субвенції з державного бюджету 102,84 102,84 

  

  

Всього 17741,54 17384,99 193,39 84,16 
         

 

Бухгалтер сільської ради                                                                                                                                   Галина Древніцька 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  Додаток 2 

 
 

ЗВІТ 

                                  про виконання  видатків Чернихівецького сільського  бюджету за 2020 рік                              (тис.гривень) 

 КПКВ 

Видатки за програмною 

класифікацією  

Загальний фонд 

Спеціальний фонд 

План на 

2020 рік  з 

врахування

м змін 

Виконано 

всього 

в тому числі 

заробітна 

плата 

КЕКВ 2111 

Нараху-

вання на 

зарплату 

КЕКВ 

2120 

Медика-

менти 

КЕКВ 

2220 

Харчу-

вання 

КЕКВ 

2230 

оплата 

енерго-

носіїв 

КЕКВ 

2270 

План на  

2020 рік  з 

врахуван

ням змін 

Викона

но 

всього 

 

01   Чернихівецька  сільська рада 

0110150 

Організаційне, інформаційно-

аналітичне та матеріально-технічне 

забезпечення діяльності обласної 

ради, районної ради, районної у 

місті ради (у разі її створення), 

міської, селищної, сільської рад 

3961,300 3783,504 3035,748 597,687   53,840   

0112152 
Інші програми та заходи у сфері 

охорони здоров`я 
200,000 174,071      17,612 17,612 

0113242 
Інші заходи у сфері соціального 

захисту і соціального забезпечення 
210,000 192,000        

0114030 Забезпечення діяльності бібліотек 126,800 111,682 84,033 26,136      

0114060 
Забезпечення діяльності палаців i 

будинків культури, клубів, центрів 

дозвілля та iнших клубних закладів 
638,000 612,147 286,728 68,572   63,817 180,000 166,682 

0114082 
Інші заходи в галузі культури і 

мистецтва 
5,000 1,944        

0115011 
Проведення навчально-

тренувальних зборів і змагань з 

олімпійських видів спорту 
37,000 36,600        

0116030 
Організація благоустрою населених 

пунктів 
874,900 874,804     35,809 403,690 344,194 



0117350 
Розроблення схем планування та 

забудови територій (містобудівної 

документації) 
96,100 96,050        

0117461 

Утримання та розвиток 

автомобільних доріг та дорожньої 

інфраструктури за рахунок коштів 

місцевого бюджету 

1606,700 1565,339        

0118311         3,000 0,000 

0119410 

Субвенція з місцевого бюджету на 

здійснення переданих видатків у 

сфері охорони здоров`я за рахунок 

коштів медичної субвенції 

392,000 392,000        

0119770 Інші субвенції з місцевого бюджету 391,000 331,300        

0119800 

Субвенція з місцевого бюджету 

державному бюджету на виконання 

програм соціально-економічного 

розвитку регіонів 

75,0000 75,000        

 

06    Відділ освіти Чернихівецької сільської ради (ОТГ) 

0610160 

Керівництво і управління у 

відповідній сфері у містах (місті 

Києві), селищах, селах, об`єднаних 

територіальних громадах 

890,700 884,602 699,950 156,626      

0611010 Надання дошкільної освіти 1095,500 1005,610 640,114 149,065   115,792 57,738 60,653 

0611020 

Надання загальної середньої освіти 

закладами загальної середньої 

освіти (у тому числі з дошкільними 

підрозділами (відділеннями, 

групами)) 

8013,748 6898,233 4833,316 1032,398   378,373 129,859 151,361 

0613133 
Інші заходи та заклади молодіжної 

політики 
10,000 3,700        

  Усього  18623,748 17038,586 9579,889 2030,484   647,631 791,899 740,502 

                          

          Бухгалтер сільської ради                                                                                                                                   Галина Древніцька 
 


