
 
МУЗИКІВСЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА 

   БІЛОЗЕРСЬКИЙ РАЙОН ХЕРСОНСЬКА   ОБЛАСТЬ 
РІШЕННЯ 

Шостої сесії сільської ради восьмого скликання 
 

 
від 18 лютого 2020 року         №96 
 

Про затвердження звіту про виконання бюджету 
сільської територіальної громад за 2020 рік  
 

Розглянувши звіт про виконання  бюджету Музиківської сільської  територіальної 
громади та керуючись  Бюджетним кодексом України (зі змінами), ст.26, Законом України 
«Про Державний бюджет України на 2020 рік», Закону України «Про місцеве самоврядування 
в Україні», Музиківська сільська рада 

 
ВИРІШИЛА: 

 
1.   Затвердити: 
1.1 звіт про виконання  бюджету сільської територіальної громади за 2020 рік за 

доходами і видатками загального фонду у сумі 42 770 636,29 гривень та 38 233 174,98 
гривень, за доходами та видатками спеціального фонду у сумі 4 117 366,85 гривень та 
10 893 618,22 гривень (в т.ч. бюджет розвитку  у сумі 7 272 903,88 гривень); 

1.2 надання кредитів із загального фонду бюджету сільської територіальної громади за 
2020 рік у сумі 150 000,00 гривень та зі спеціального фонду бюджету у сумі 80 000,00 гривень; 

1.3 повернення кредитів до спеціального фонду бюджету сільської територіальної 
громади за 2020 рік у сумі 80 000,00 гривень; 

1.4 залишки коштів загального фонду бюджету сільської територіальної громади: 
-  залишок загального фонду - 83 331,68 гривень; 
- залишок освітньої субвенції ( на харчоблок Музиківського ліцею) – 21 771,06 гривень; 
- залишок освітньої субвенція за 2020 рік – 1320 363,03 гривень; 
- залишок субвенції на соціально-економічний розвиток за 2020 рік – 63 238,00 гривень; 
- залишок додаткової дотації за 2020 рік – 796 400,00 гривень; 
- залишок додаткової дотації за 2019 рік – 78 151,83 гривень; 
- залишок субвенції на надання державної підтримки особам з особливими освітніми 
потребами – 7 800,24 гривень; 
              1.5  залишки коштів спеціального фонду бюджету сільської територіальної громади: 
- залишок бюджету розвитку – 0,42 гривень; 
- залишок екологічного податку – 525 077,57 гривень; 
- залишок цільового фонду – 57 269,76 гривень; 
- залишок транспортного податку – 4 298,96 гривень. 

2.     Контроль за виконанням даного рішення покласти на комісію з питань соціально-
економічного розвитку та бюджету, управління комунальною власністю. 
 

 
 

Сільський голова                                                                           С. Н. ЛЕЙБЗОН 
 
  


