
Звіт про виконання  

Іванковецького сільського бюджету за 2020 рік 

 

Іванковецький сільський бюджет за 2020 рік по доходах виконаний в сумі 
6 081,3 тисячі гривень, що на 737,9 тисяч гривень більше від надходжень 2019 
року. По загальному фонду надійшло коштів в сумі 5 998,1 тисяч гривень, та 
більше за доходи 2019 року на 766,1 тисяч гривень. По спеціальному фонду – в 
сумі 83,2 тисячі гривень, або на 28,1 тисяч гривень менше відповідного періоду 
2019 року. 

Виконано планові показники за звітний період по наступних видах 
надходжень. 

Внутрішніх податків на товари та послуги (акцизний податок з 
реалізації суб'єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних 
товарів) надійшло в обсязі 9,3 тисячі гривень або 186,00 % до плану та більше за 
надходження 2019 року на 3,7 тисяч гривень.  

План по податку на майно виконано на 118,55%, надходження склали 
3 982,8 тисяч гривень, тобто більше від минулорічних на 610,2 тисяч гривень. 
Надходження податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки 

склало 13,5 тисяч гривень або 72,72%, податку за землю – 3 969,4 тисяч гривень, 
що складає 118,81% до плану. 

План по єдиному податку виконано на 100,25%, фактично надійшло 1 367,4 

тисячі гривень. Надходження у порівнянні з 2019 роком збільшилися на 35,7 тисяч 
гривень. В тому числі єдиного податку з фізичних осіб отримано 175,4 тисячі 
гривень або 114,90% від плану, єдиного податку з сільськогосподарських 
товаровиробників – 1 195,1 тисяч гривень, що складає 98,44% до плану. 

Інші податки та збори (екологічний податок) надійшло в сумі 5,5 тисяч 

гривень, що склало 42,04% та менше від надходжень попереднього періоду на 7,6 

тисяч гривень. 

Неподаткові надходження надійшли в сумі 77,9 тисяч гривень, або 91,66 
% до плану, та на 20,8 тисяч гривень менше, ніж у 2019 році. В тому числі: 

-плати за надання адміністративних послуг в сумі 0,2 тисячі гривень, що 
склало 46,24% . 

-адміністративних зборів та платежів надійшло в сумі 0,3 тисячі гривень або 
46,79% до плану; 

-власні надходження бюджетних установ склали 77,7 тисяч гривень або 
91,95 % до плану. 

Надходження субвенції з місцевих бюджетів іншим  місцевим бюджетам 

склало 638,2 тисячі гривень, що становить 100,0% від плану та більше за 
відповідний період 2019 року на 116,8 тисяч гривень. 

 

Видатки Іванковецького сільського бюджету за 2020 рік склали 5 605,3 

тисячі гривень. У порівнянні з 2019 роком видатки збільшилися на 1 029,9 тисяч 
гривень. 

Видатки загального фонду сільського бюджету виконані у сумі 4 338,5 

тисяч гривень, що менше від видатків 2019 року на 112,7 тисяч гривень. У розрізі 
КПКВ: 

− 0111162 «Інші програми та заходам у сфері освіти» – в сумі 186,6 тисяч 

гривень; 



− 0111010 «Надання дошкільної освіти» – 879,3 тисяч гривень; 
− 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)» – 1 770,6 тисяч 

гривень; 
− 0114060 «Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, 

центрів дозвілля та інших клубних закладів» – 504,7 тисяч гривень; 

− 0116030 «Організація благоустрою населених пунктів» – 42,4 тисяч 

гривень; 
− 0117461 «Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої 

інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету» – 599,8 тисяч гривень; 

− 0113242 «Інші заходи у сфері соціального захисту та соціального 

забезпечення» – 80,0 тисяч гривень; 

− 0119770 «Інші субвенції з місцевого бюджету» – 275,2 тисяч гривень. 
Видатки спеціального фонду сільського бюджету виконані у сумі 1 266,8 

тисяч гривень, що більше від надходжень попереднього бюджетного року на 
1 142,5 тисяч гривень. У розрізі КПКВ: 

– 0114060 «Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, 
центрів дозвілля та інших клубних закладів» – 0,3 тисячі гривень; 

– 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)» – 74,5 тисяч гривень; 

− 0111010 «Надання дошкільної освіти» – 9,0 тисяч гривень; 
− 0119770 «Інші субвенції з місцевого бюджету» – 1 182,9 тисяч гривень. 
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