
ДМИТРІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА
КРОПИВНИЦЬКОГО РАЙОНУ КІРОВОГРАДСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
Р І Ш Е Н Н Я

від 31  серпня  2021 року                                                                             № 138

с. Дмитрівка

Про стан виконання дохідної 
частини бюджету Дмитрівської 
сільської  територіальної громади за 

січень-липень 2021 року

Заслухавши інформацію начальника фінансового відділу Дмитрівської 
сільської ради Заєць А.О., виконавчий комітет відзначає, що за січень-липень 

2021 року надходження податків і зборів склали 44 404 798,74 гривень, що 

складає 112,77% до плану 39 377 033,61гривень.

До загального фонду сільського бюджету у поточному періоді надійшло 

доходів у сумі 43 353 794,00 гривень, що складає 112,88% до плану 

38 407 495,00 гривень.

До спеціального фонду сільського бюджету надійшло доходів у сумі 
1 051 004,74 гривень, що складає 108,4% до плану 969 538,61 гривні.

За січень-липень 2021 року виконано план по сплаті податку та збору на 

доходи фізичних осіб на 105,67%, акцизного податку з реалізації суб’єктами 

господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів на 117,66%, місцевих 

податків та зборів, що сплачуються (перераховуються) згідно з Податковим 

кодексом України, на 131,41%, з них єдиного податку – на 112,69%. Офіційних 

трансфертів надійшло 12 943 565,00 гривень, що складає 101,93% до плану.

Власних надходжень бюджетних установ надійшло 1 037 065,11 гривень, 

що складає 109,54% до плану.

Виходячи з вищевикладеного, керуючись статтями 28, 59 Закону України 

«Про місцеве самоврядування в Україні», виконавчий комітет Дмитрівської 
сільської ради

вирішив:

1. Інформацію начальника фінансового відділу Дмитрівської сільської ради 

Заєць А.О. про стан виконання дохідної частини бюджету Дмитрівської 
сільської територіальної громади за січень-липень 2021 року взяти до відома.
2.  Здійснювати постійний контроль за повнотою і своєчасністю надходжень 

до сільського бюджету, виконанням затверджених показників по надходженню 

до бюджету.
3. Вживати заходів щодо забезпечення показників із надходження 



доходів, запровадити щоденний моніторинг по власних і закріплених доходах 

та першочергових виплатах з метою своєчасного і дієвого реагування на 
невиконання затверджених показників.
4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на начальника 
фінансового відділу Дмитрівської сільської ради Заєць А.О.

Дмитрівський сільський голова                                        Наталія СТИРКУЛЬ




