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ВИСНОВОК 

        Станом на 01.01.2021 року залишок бюджетних коштів загального фонду бюджету 
Музиківської сільської ради складає: 

-залишок загального фонду - 113 331,68 грн, в т.ч. оборотний залишок 30 000грн; 
-залишок освітньої субвенції ( на харчоблок Музиківського ліцею) – 21 771,06 грн; 
-залишок освітньої субвенція за 2020 рік – 1320 363,03 грн; 
-залишок субвенції на соціально-економічний розвиток за 2020 рік – 63 238,00 грн; 
-залишок додаткової дотації за 2020 рік – 796 400,00 грн; 
-залишок додаткової дотації за 2019 рік – 78 151,83 грн; 
-залишок субвенції на надання державної підтримки особам з особливими 
освітніми потребами – 7 800,24 грн; 

        Станом на 01.01.2021 року вільний залишок бюджетних коштів спеціального фонду 
бюджету Музиківської сільської ради складає: 
-залишок бюджету розвитку – 0,42 грн; 
-залишок екологічного податку – 525 077,57 грн; 
-залишок цільового фонду – 57 269,76 грн; 
-залишок транспортного податку – 4 298,96 грн. 
         Спрямовано залишків коштів відповідно до рішень сесій №98 від 18.02.2021р. та 
№121 від 25.03.2021р «Про внесення змін та доповнень до рішення сесії від 22.12.2020 
року №46 « Про бюджет Музиківської сільської територіальної громади на 2021 рік»: 

-залишок загального фонду – 83 300,00 грн; 
-залишок додаткової дотації за 2020 рік – 796 400,00 грн; 
-залишок додаткової дотації за 2019 рік – 78 151,83 грн; 
-залишок освітньої субвенція за 2020 рік – 854 870,00 грн; 
-залишок субвенції на надання державної підтримки особам з особливими 
освітніми потребами – 7 800,24 грн; 

        Нерозподілений залишок коштів станом на 01.04.2021 року: 
-залишок загального фонду – 30 031,68 грн, в т.ч. оборотний залишок 30 000 грн; 
-залишок освітньої субвенції ( на харчоблок Музиківського ліцею) – 21 771,06 грн; 
-залишок освітньої субвенція за 2020 рік – 465 493,03 грн; 
-залишок субвенції на соціально-економічний розвиток за 2020 рік – 63 238,00 грн; 
-залишок бюджету розвитку – 0,42 грн; 
-залишок екологічного податку – 525 077,57 грн; 
-залишок цільового фонду – 57 269,76 грн; 
-залишок транспортного податку – 4 298,96 грн. 
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