
ОФІЦІЙНИЙ ВИСНОВОК

Фінансовий відділ  Чорноморської  сільської  ради,  враховуючи вимоги
статті 78  Бюджетного  кодексу  України,  надає  висновок про залишки коштів
сільського бюджету  Чорноморської сільської територіальної громади  у 2021
році.

1. По загальному фонду сільського бюджету:

Відповідно до казначейського звіту за підсумками виконання сільського
бюджету  2020 року  за  станом  на  01  січня  2021  року  залишки  коштів  на
рахунках загального фонду сільського бюджету  становили 8 262 626 грн.,  у
тому числі:    
- податки та збори – 4 810 385 грн.;
- освітня субвенція з державного бюджету – 3 414 549 грн.;
- субвенція на надання державної підтримки особам з особливими освітніми
потребами – 6 313 грн.;
- субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів
щодо соціально-економічного розвитку окремих територій та за субвенцією з
державного бюджету місцевим бюджетам на реалізацію заходів, спрямованих
на розвиток системи охорони здоров’я у сільській місцевості – 31 379 грн.

Рішенням Чорноморської  сільської ради від 24 грудня 2020 року № 8
«Про  сільський бюджет  Чорноморської  сільської  територіальної  громади на
2021 рік» затверджено оборотний залишок бюджетних коштів у сумі 46 705
грн.  З  урахуванням  зазначеного,  вільний  залишок  коштів  загального  фонду
сільського бюджету склав 8 215 921 грн. 

Рішенням Чорноморської сільської ради від 28.01.2021 року № 9 “Про
внесення  змін  до  бюджету  Чорноморської  сільської  ради  на  2021  рік”
затверджено розподіл вільного залишку коштів у сумі  2 969 100 грн., у т. ч.: 

- залишок коштів сільського бюджету – 2 250 300 грн., 
- залишок освітньої субвенції на 01.01.2021 р. – 718 800 грн.
Залишки  коштів  спрямовано  на  збільшення  видаткової  частини

сільського бюджету на суму 2 969 100 грн., у т.ч. : поточні видатки – 774 500
грн., капітальні видатки – 2 194 600 грн. 

Рішенням Чорноморської сільської ради від 25.02.2021 року № 2 “Про
внесення змін до сільського бюджету Чорноморської сільської територіальної
громади на 2021 рік” затверджено розподіл вільного залишку коштів у сумі
63 595 грн., у т. ч.: 

- залишок коштів сільського бюджету – 46 595 грн., 
- залишок освітньої субвенції на 01.01.2021 р. – 17 000 грн.
Залишки  коштів  спрямовано  на  збільшення  видаткової  частини

сільського бюджету (поточні видатки) на суму 63 595 грн.



Рішенням Чорноморської сільської ради від 04.03.2021 року № 2 “Про
внесення змін до сільського бюджету Чорноморської сільської територіальної
громади на 2021 рік” затверджено розподіл вільного залишку коштів у сумі
521 453 грн., у т. ч.: 

- залишок коштів сільського бюджету – 349 453 грн., 
- залишок освітньої субвенції на 01.01.2021 р. – 172 000 грн.
Залишки  коштів  спрямовано  на  збільшення  видаткової  частини

сільського бюджету (поточні видатки) на суму 521 453 грн.

Рішенням Чорноморської сільської ради від 25.03.2021 року № 1 “Про
внесення змін до сільського бюджету Чорноморської сільської територіальної
громади на 2021 рік” затверджено розподіл вільного залишку коштів у сумі
517 240 грн., у т. ч.: 

- залишок коштів сільського бюджету – 303 116 грн., 
- залишок освітньої субвенції на 01.01.2021 р. – 214 124 грн.
Залишки  коштів  спрямовано  на  збільшення  видаткової  частини

сільського  бюджету  (поточні  видатки)  на  суму  426  397 грн.  та  капітальні
видатки – 90 843 грн.

Рішенням Чорноморської сільської ради від 22.04.2021 року № 2 “Про
внесення змін до сільського бюджету Чорноморської сільської територіальної
громади на 2021 рік” затверджено розподіл вільного залишку коштів у сумі
514 673 грн., у т. ч.: 

- залишок коштів сільського бюджету – 329 900 грн.;
- залишок освітньої субвенції на 01.01.2021 р. – 184 773 грн.
Залишки  коштів  спрямовано  на  збільшення  видаткової  частини

сільського  бюджету  (поточні  видатки)  на  суму  407  847 грн.  та  капітальні
видатки – 106 826 грн.

Рішенням Чорноморської сільської ради від 20.05.2021 року № 3 “Про
внесення змін до сільського бюджету Чорноморської сільської територіальної
громади на 2021 рік” затверджено розподіл вільного залишку коштів у сумі
1 012 577 грн., у т. ч.: 

- залишок коштів сільського бюджету – 673 242 грн.; 
- залишок освітньої субвенції на 01.01.2021 р. – 339 335 грн.
Залишки  коштів  спрямовано  на  збільшення  видаткової  частини

сільського  бюджету  (поточні  видатки)  на  суму  766  577 грн.  та  капітальні
видатки – 246 000 грн.

Рішенням Чорноморської сільської ради від 08.06.2021 року № 1 “Про
внесення змін до сільського бюджету Чорноморської сільської територіальної
громади на 2021 рік” затверджено розподіл вільного залишку коштів у сумі  20
000 грн., у т. ч.: 

- залишок коштів сільського бюджету – 20 000 грн.; 
Залишки  коштів  спрямовано  на  збільшення  видаткової  частини

сільського бюджету (поточні видатки) на суму 20 000 грн. 



Крім  того,  зменшено  видатки  спеціального  фонду  бюджету  розвитку
(передача з загального фонду) на суму 152 000 грн.

Рішенням Чорноморської сільської ради від 17.06.2021 року № 12 “Про
внесення змін до сільського бюджету Чорноморської сільської територіальної
громади на 2021 рік” затверджено розподіл вільного залишку коштів у сумі
1 124 715 грн., у т. ч.: 

- залишок коштів сільського бюджету – 634 305 грн.; 
- залишок освітньої субвенції на 01.01.2021 р. – 490 410 грн.
Залишки  коштів  спрямовано  на  збільшення  видаткової  частини

сільського  бюджету  (поточні  видатки)  на  суму  1 019  915 грн.  та  капітальні
видатки – 104 800 грн.

Рішенням Чорноморської сільської ради від 03.08.2021 року № 3 “Про
внесення змін до сільського бюджету Чорноморської сільської територіальної
громади на 2021 рік” затверджено розподіл вільного залишку коштів у сумі
509 124 грн., у т. ч.: 

- залишок коштів сільського бюджету – 308 769 грн.; 
- залишок освітньої субвенції на 01.01.2021 р. – 200 355 грн.
Залишки  коштів  спрямовано  на  збільшення  видаткової  частини

сільського бюджету (поточні видатки) на суму 308 769 грн. 

Рішенням Чорноморської сільської ради від 09.09.2021 року № 2 “Про
внесення змін до сільського бюджету Чорноморської сільської територіальної
громади  на  2021  рік”  затверджено  розподіл  вільного  залишку  освітньої
субвенції на суму  315 815 грн.

Залишки  коштів  спрямовано  на  збільшення  видаткової  частини
сільського  бюджету  а  саме  оновлення  матеріально-технічної  бази  закладів
загальної середньої освіти (поточні видатки) на суму 315 815 грн. 

2. По спеціальному фонду сільського бюджету:

На початок бюджетного періоду 2021 року залишки коштів спеціального
фонду становили 595 915 грн. (звіт), з яких:

- цільові фонди, утворені органами місцевого самоврядування та 
місцевими органами виконавчої влади – 12 919 грн.;

- податок з власників водних транспортних засобів – 6 114 грн.;
- надходження коштів від відшкодування втрат сільськогосподарського і

лісогосподарського виробництва – 9 365 грн.;
- кошти від продажу земельних ділянок несільськогосподарського 

призначення , що перебувають у державній або комунальній власності, та 
земельних ділянок , які знаходяться на території Автономної Республіки Крим 
– 561 954 грн.;

- надходження від викидів забруднюючих речовин в атмосферне 
повітря, стаціонарними джерелами забруднення – 5 563 грн.



Рішенням Чорноморської сільської ради від 25.03.2021 року № 1 “Про
внесення змін до сільського бюджету Чорноморської сільської територіальної
громади на 2021 рік” затверджено розподіл вільного залишку коштів у сумі  
5 562 грн., у тому числі: 

- надходження від викидів забруднюючих речовин в атмосферне 
повітря, стаціонарними джерелами забруднення – 5 562 грн.

Залишки коштів спрямовано на придбання саджанців дерев (капітальні
видатки) на суму 5 562 грн.

Отже,  з  урахуванням  внесених  змін,  сума  нерозподіленого  вільного
залишку бюджетних коштів:
- загального  фонду  складає  799  629  грн.,  у  т.  ч.:   залишок  освітньої
субвенції – 761 937 грн., залишок субвенції на надання державної підтримки
особам з особливими освітніми потребами – 6 313 грн., залишок субвенції з
державного  бюджету  місцевим  бюджетам  на  здійснення  заходів  щодо
соціально-економічного  розвитку  окремих  територій  та  за  субвенцією  з
державного бюджету місцевим бюджетам на реалізацію заходів, спрямованих
на розвиток системи охорони здоров’я у сільській місцевості – 31 379 грн.
- спеціального фонду складає  590 353 грн., у тому числі : цільові фонди,
утворені  органами  місцевого  самоврядування  та  місцевими  органами
виконавчої  влади  –  12 919  грн.;  податок  з  власників  водних  транспортних
засобів – 6 114 грн.;
надходження  коштів  від  відшкодування  втрат  сільськогосподарського  і
лісогосподарського виробництва – 9 365 грн.; кошти від продажу земельних
ділянок несільськогосподарського призначення , що перебувають у державній
або комунальній власності, та земельних ділянок , які знаходяться на території
Автономної  Республіки  Крим  –  561  954  грн.;  надходження  від  викидів
забруднюючих  речовин  в  атмосферне  повітря,  стаціонарними  джерелами
забруднення – 1 грн.

Начальник фінансового відділу
Чорноморської сільської ради                                          Юлія  ЄВДОКИМОВА


