УКРАЇНА
ВЕРХНЬОСИРОВАТСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА
Сумського району Сумської області
СЬОМЕ СКЛИКАННЯ
ДВАДЦЯТЬ ТРЕТЯ СЕСІЯ
РІШЕННЯ
від 12 лютого 2019 року
село Верхня Сироватка
Про звіт про виконання сільського бюджету
Верхньосироватської сільської ради
за 2018 рік
Заслухавши та обговоривши звіт про виконання сільського бюджету
Верхньосироватської сільської ради за 2018 рік, відповідно до рішення сесії
Верхньосироватської сільської ради 7-го скликання від 22.12.2017 року «Про
сільський бюджет на 2018 рік» та п.4 ст.80 Бюджетного кодексу України,
керуючись п.23 ч.1 ст.26, п.1 ст.28 Закону України «Про місцеве
самоврядування в Україні», Верхньосироватська сільська рада
ВИРІШИЛА:
1. Звіт про виконання сільського бюджету Верхньосироватської
сільської ради за 2018 рік прийняти до відома.
2. Затвердити виконання бюджету сільської ради за 2018 рік, а саме:
2.1. дохідної частини сільського бюджету в сумі 52 617,8 тис. грн. (Додаток
1), в тому числі:
- по загальному фонду в сумі 49 128,4 тис. грн.
- по спеціальному фонду в сумі 3 489,4 тис. грн.
2.2. видаткової частини в сумі 46 225,00 тис. грн. (Додаток 2), в тому числі:
- по загальному фонду в сумі 34 904,3 тис. грн.
- по спеціальному фонду в сумі 11 320,7 тис. грн.
3. Відділу фінансово-господарського забезпечення, бухгалтерії відділу
освіти, культури, молоді та спорту та фінансовому управлінню сільської ради
взяти під особистий контроль надходження та використання бюджетних
коштів, не допускати використання коштів не за призначенням.
4. Керівникам установ та організацій, які фінансуються з бюджету,
взяти під особистий контроль економне використання енергоносіїв.
Сільський голова

А. АЛЕКСАНДРОВА

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
до звіту про виконання бюджету
Верхньосироватської сільської ради
за 2018 рік
Показники бюджету Верхньосироватської сільської ради на 2018 рік сформовано з
урахуванням вимог Бюджетного кодексу України, Податкового кодексу України, положень
програми діяльності Кабінету Міністрів України, проекту Основних напрямів бюджетної
політики, схвалених розпорядженням Кабінету Міністрів України від 31.03.2015 № 314-р,
а також змін до законодавчих актів, пов’язаних з податковою реформою, поліпшенням
умов ведення бізнесу та децентралізацією видаткових повноважень.
Бюджет
Верхньосироватської
сільської
ради
затверджений
рішенням
Верхньосироватської сільської ради 5-ої сесії 7-го скликання від 22.12.2017 року «Про
сільський бюджет Верхньосироватської сільської ради на 2018 рік».
Дохідна частина сільського бюджету
Сільський бюджет на 2018 рік затверджений з урахуванням змін по доходах в сумі
51 666,1 тис. гривень, з них доходи загального фонду становлять 48 428,7 тис. гривень,
доходи спеціального фонду – 3 237,4 тис. гривень
До загального фонду бюджету сільської ради за 2018 рік надійшло коштів у сумі
49 128,4 тис. грн, з них офіційні трансферти становлять 32 801,2 тис. грн, а сума власних
доходів – 16 327,2 тис. гривень. Власні надходження в структурі доходів загального фонду
становлять 33,2 %, офіційні трансферти 66,8 %.
До загального фонду сільського бюджету податків та зборів (власного
фінансового ресурсу) отримано 16 327,2 тис. гривень, що складає 110,69% до
затверджених показників на рік. Понад план отримано 1 577,1 тис. гривень.
В структурі власних надходжень загального фонду найбільшу частку займає
Податок та збір на доходи фізичних осіб (43,4% у загальній сумі доходів). Протягом 2018
року надійшло 7 084,8 тис. гривень (106,6% до плану на рік). Додатково отримано 424,4
тис. гривень.
Також одним із джерел наповнення сільського бюджету є Податок на майно. Так,
при затвердженому річному обсязі надходжень у сумі 4 127,9 тис. гривень надійшло
4 239,5 тис. гривень, або 102,7% до затверджених показників на рік. Додатково отримано
111,6 тис. гривень.
Орендна плата з юридичних осіб надійшло 3 863,6 тис. гривень (100,7% до
затверджених показників на рік). За підсумками 2018 року додатково отримано 27,4 тис.
гривень.
Земельний податок з фізичних осіб надійшло 121,2 тис. гривень (198,3% до
затверджених показників на рік). За підсумками 2018 року додатково отримано 60,1 тис.
гривень.
Єдиний податок. Так, при затвердженому річному обсязі надходжень у сумі 2 509,1
тис. гривень надійшло 2 960,2 тис. гривень, або 118,0% до затверджених показників на рік.
Додатково отримано 451,1 тис. гривень.
Єдиний податок з фізичних осіб надійшло 1 099,9 тис. гривень (146,9% до
затверджених показників на рік). Додатково отримано 351,0 тис. гривень.
Єдиний податок з сільськогосподарських товаровиробників, у яких частка
сільськогосподарського товаровиробництва за попередній податковий (звітний) рік
дорівнює або перевищує 75 відсотків надійшло 1 840,9 тис. гривень (105,1% до
затверджених показників на рік). За підсумками 2018 року додатково отримано 89,6 тис.
гривень.
Також найбільші обсяги надходжень за підсумками 2018 року зараховані до
сільського бюджету по:

- рентній платі за спеціальне використання лісових ресурсів (крім рентної плати за
спеціальне використання лісових ресурсів в частині деревини, заготовленої в порядку
рубок головного користування) - 326,9 тис. гривень (205,8% до затверджених показників
на рік). Додатково отримано 168,1 тис. гривень.
- рентній платі за користування надрами для видобування корисних копалин
місцевого значення надійшло 1 266,2 тис. гривень (143,6% до затверджених показників на
рік). Додатково отримано 384,5 тис. гривень.
- внутрішнім податкам на товари та послуги (Акцизний податок з вироблених в
Україні підакцизних товарів (пальне), Акцизний податок з ввезених на митну територію
України підакцизних товарів (пальне), Акцизний податок з реалізації суб`єктами
господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів) – 420,4 тис. гривень (110,8% до
затверджених показників на рік). Додатково отримано 40,9 тис. гривень.
Усі інші надходження склали 29,2 тис. гривень:
- адміністративні збори та платежі, доходи від некомерційної господарської діяльності –
24,9 тис. гривень;
- інші надходження - 4,3 тис. гривень.
Доходи спеціального фонду (без урахування трансфертів) на 2018 рік
заплановані у сумі 1 993,6 тис. грн, фактичні доходи спеціального фонду склали 2 246,1
тис. грн, з них податкові надходження становлять 1 256,5 тис. грн, неподаткові
надходження – 980,4 тис. гривень, цільові фонди – 9,2 тис. гривень Перевиконання по
доходам спеціального фонду склало 112,66 %.
До спеціального фонду сільського бюджету отримано:
- екологічного податку – 1 256,5 тис. гривень (156,1% до затверджених показників на
рік). Додатково отримано 451,5 тис. гривень;
- коштів від відшкодування втрат сільськогосподарського і лісогосподарського
виробництва – 19,1 тис. гривень;
- грошових стягнень за шкоду, заподіяну порушенням законодавства про охорону
навколишнього природного середовища внаслідок господарської та іншої діяльності – 6,7
тис. гривень;
- коштів пайової участі у розвитку інфраструктури населеного пункту – 32,3 тис.
гривень;
- власних надходжень бюджетних установ – 922,3 тис. гривень (78,8% до затверджених
показників на рік);
- цільові фонди – 9,2 тис. гривень (52,7% до затверджених показників на рік).

До загального фонду сільського бюджету за 2018 рік надійшли міжбюджетні
трансферти в сумі 32 801,2 тис. гривень, в тому числі:
з державного бюджету:
- базова дотація – 3 856,5 тис. гривень;
- освітня субвенція – 9 398,3 тис. гривень;
- медична субвенція – 5 655,0 тис. гривень;
- субвенція на формування інфраструктури об’єднаних територіальних громад – 2 720,3
тис. гривень, повернуто 0,3 тис. гривень.
з Сумського обласного бюджету:
- дотація з місцевого бюджету на здійснення переданих з державного бюджету
видатків з утримання закладів освіти та охорони здоров`я за рахунок відповідної
додаткової дотації з державного бюджету – 7 022,4 тис. гривень;
- Субвенція з місцевого бюджету на проектні, будівельно-ремонтні роботи,
придбання житла та приміщень для розвитку сімейних та інших форм виховання,

наближених до сімейних, та забезпечення житлом дітей-сиріт, осіб з їх числа за рахунок
відповідної субвенції – 2 905,4 тис. гривень, повернуто 809,2 тис гривень;
- субвенція з місцевого бюджету за рахунок залишку коштів освітньої субвенції, що
утворився на початок бюджетного періоду – 240,0 тис. гривень;
- Субвенція з місцевого бюджету на надання державної підтримки особам з
особливими освітніми потребами за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету
– 5,0 тис. гривень, повернуто 9,5 тис. гривень;
- субвенція з місцевого бюджету на забезпечення якісної, сучасної та доступної
загальної середньої освіти «Нова українська школа» за рахунок відповідної субвенції з
державного бюджету – 157,8 тис. гривень, повернуто 0,4 тис. гривень;
- інші субвенції з місцевого бюджету на оздоровлення дітей – 50,5 тис. гривень;
- інші субвенції з місцевого бюджету на охорону здоров’я – 30,0 тис. гривень;
з Сумської міської ради:
- інші субвенції з місцевого бюджету – 760,0 тис. гривень
з районного бюджету Краснопільського району:
- субвенція з місцевого бюджету на здійснення заходів щодо соціальноекономічного розвитку окремих територій за рахунок залишку коштів відповідної
субвенції з державного бюджету, що утворився на кінець 2017 року – 0,0 тис. гривень,
повернуто 58,0 тис. гривень.
Всього на кінець 2018 року повернуто із загального фонду кошти до державного
бюджету в сумі 0,3 тис. гривень, до Сумського обласного бюджету - 819,1 тис. гривень,
районного бюджету Краснопільського району - 58,0 тис. гривень.
До спеціального фонду сільського бюджету за 2018 рік надійшли міжбюджетні
трансферти в сумі 1 243,3 тис. гривень в тому числі:
з Сумського обласного бюджету:
- інші субвенції з місцевого бюджету на виконання депутатських повноважень –
23,800 тис. гривень, повернуто 0,5 тис. гривень;
з Сумської міської ради:
- інші субвенції з місцевого бюджету – 1 220,00 тис. гривень.
Всього на кінець 2018 року повернуто зі спеціального фонду кошти до Сумського
обласного бюджету – 0,5 тис. гривень.
Оборотний залишок бюджетних коштів сільського бюджету у 2018 році
становить 20,0 тис. гривень, що становить 0,05% видатків загального фонду бюджету
сільської ради.
Станом на 01.01.2018 року на рахунках сільського бюджету обліковувалися вільні
залишки коштів по загальному фонду у сумі 1 248,0 тис. гривень.
Видаткова частина сільського бюджету
Затверджений з урахуванням змін загальний обсяг видатків сільського бюджету на
2018 рік у сумі 53 906,6 тис. гривень, з них обсяг видатків загального фонду сільського
бюджету на 2018 рік становить 37 880,7 тис. гривень, видатків спеціального фонду
бюджету – 16 025,9 тис. гривень, з них капітальні видатки (передача коштів із загального
до спеціального фонду (бюджет розвитку) – 11 796,0 тис. гривень
Видатки сільського бюджету склали 46 225,0 тис. гривень, або 85,8% до
затвердженого річного плану, з них загальний фонд – 34 904,3 тис. гривень (92,1%),
спеціальний – 11 320,7 тис. гривень (70,6%).
Видатки загального фонду (без урахування трансфертів місцевим бюджетам)
склали 30 148,8 тис. гривень, з них спрямовано на:
державне управління – 5 297,0 тис. гривень (94,2% до затверджених призначень на рік);

освіту – 18 108,0 тис. гривень (92,3%);
охорону здоров’я – 3 060,2 тис. гривень (99,7%);
соціальний захист та соціальне забезпечення – 685,0 тис гривень (93,1%);
культуру та мистецтво – 1 261,9 тис. гривень (95,8%);
фізичну культуру та спорт – 50,0 тис. гривень (100%);
житлово-комунальне господарство – 1 238,0 тис. гривень (65,1%);
економічну діяльність (виготовлення генерального плану села) – 119,9 тис. гривень
(29,6%);
іншу діяльність (утримання місцевої пожежної охорони) – 328,8 тис. гривень (99,9%).
На виплату заробітної плати з нарахуваннями працівникам бюджетних установ,
що утримуються за рахунок коштів сільського бюджету у 2018 році використано 22 341,7
тис. гривень. Питома вага зазначених видатків у загальному обсязі видатків загального
фонду (без урахування трансфертів місцевим бюджетам) становить 74,1%. При цьому на
виплату заробітної плати з нарахуваннями працівникам:
державного управління направлено 4 700,2 тис. гривень (88,7% видатків галузі);
освіти – 14 233,7 тис. гривень (78,6%);
охорони здоров’я – 2 258,4 тис. гривень (73,8%);
культури та мистецтва – 859,0 тис. гривень (68%);
житлово-комунального господарства – 8,9 тис. гривень (0,7%);
інших галузей – 281,5 тис. гривень (85,6%).
У 2018 році забезпечена своєчасна виплата заробітної плати працівникам
бюджетних установ, прострочена заборгованість з їх виплати відсутня.
Видатки на медикаменти становлять 131,7 тис. гривень, з них по установах
охорони здоров’я – 117,6 тис. гривень, освіти – 14,1 тис. гривень.
На придбання продуктів харчування використано 1 049,0 тис. гривень, з них по
установам: освіти – 937,5 тис. гривень, соціального захисту та соціального забезпечення –
111,5 тис. гривень.
На оплату комунальних послуг та енергоносіїв з сільського бюджету у 2018 році
було направлено 1 870,8 тис. гривень, з них на установи:
державного управління – 165,4 тис. гривень;
охорони здоров’я – 246,2 тис. гривень;
освіти – 949,6 тис. гривень;
культури та мистецтва – 227,1 тис. гривень;
інші – 282,5 тис. гривень.
Крім того, у 2018 році з сільського бюджету надано:
субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям) в сумі
44,4 тис. гривень, з них на:
- компенсаційні виплати на пільговий проїзд автомобільним транспортом окремим
категоріям громадян – 26,2 тис. гривень;
- компенсаційні виплати за пільговий проїзд окремих категорій громадян на
залізничному транспорті – 18,2 тис. гривень.
соціальне забезпечення в сумі 695,6 тис. гривень, з них на:
- пільги окремим категоріям громадян з оплати послуг зв'язку – 15,2 тис. гривень;
- пільги населенню (крім ветеранів війни і праці, військової служби, органів
внутрішніх справ та громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи) на
оплату житлово-комунальних послуг – 3,6 тис. гривень;

- інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення – 273,7 тис.
гривень;
- оздоровлення та відпочинок дітей (крім заходів з оздоровлення дітей, що
здійснюються за рахунок коштів на оздоровлення громадян, які постраждали внаслідок
Чорнобильської катастрофи) – 236,6 тис. гривень;
- відшкодування за медикаменти по пільговим рецептам – 166,5 тис. гривень.
Резервний фонд сільського бюджету протягом 2018 року був перерозподілений на
інші видатки.
Також у 2018 році по загальному фонду із сільського бюджету іншим бюджетам
надано:
Іншу субвенцію з місцевого бюджету в сумі 809,1 тис. гривень, з них:
1. Сумському районному бюджету на суму 665,5 тис. гривень:
- на утримання Центру соціальної реабілітації дітей-інвалідів Сумського району 76,1 тис. гривень;
- на утримання Сумського районного Будинку дітей та юнацтва, Сумська районна
станція юних техніків - 217,2 тис. гривень;
- на утримання КЗ Сумської районної ради – Низівська дитяча музична школа 209,1 тис. гривень;
- на утримання Комунального закладу дитячо-юнацька спортивна школа Сумської
районної ради Сумської області - 41,5 тис. гривень;
- на утримання Сумського об’єднаного трудового архіву Сумської районної ради 1,5 тис. гривень;
- на виплату компенсацій фізичним особам, які надають соціальні послуги на
території Верхньосироватської сільської ради - 38,8 тис. гривень;
- на здійснення видатків Сумською центральною районною клінічною лікарнею на
централізовані заходи з лікування хворих на цукровий та нецукровий діабет - 60,3 тис.
гривень;
- на утримання Сумського районного центру соціальних служб для сім’ї, дітей та
молоді - 21,0 тис. гривень.
2. Краснопільському районному бюджету на суму 20,8 тис. гривень:
- на виплату компенсацій фізичним особам, які надають соціальні послуги на
території Великобобрицького старостинського округу - 5,5 тис. гривень;
- на компенсаційні виплати пільгового проїзді учасників ЧАЕС - 0,6 тис. гривень;
- на відшкодування компенсаційних виплат за перевезення окремих категорій
громадян Великобобрицького старостинського округу - 14,7 тис. гривень.
3. Краснопільській селищній раді на суму 105,0 тис. гривень:
- на утримання Центру дитячої та юнацької творчості Краснопільської селищної
ради - 100,0 тис. гривень;
- на утримання Краснопільського центру надання соціальних послуг - 5,0 тис.
гривень.
4. Сумській обласній раді на суму 17,8 тис. гривень:
- на компенсаційні виплати та відшкодування вартості пільгового проїзду
учасникам АТО та іншим ветеранам війни автомобільним транспортом загального
користування у приміському і міжміському внутрішньообласному сполученні в Сумській
області - 12,2 тис. гривень;
- на компенсаційні виплати та відшкодування вартості пільгового проїзду інших
пільгових категорій автомобільним транспортом загального користування у приміському і
міжміському внутрішньообласному сполученні в Сумській області - 5,6 тис. гривень.

Субвенцію з місцевого бюджету на здійснення переданих видатків у сфері
охорони здоров'я за рахунок коштів медичної субвенції» - 3 923,4 тис. гривень
Сумській центральній районній клінічній лікарні на здійснення видатків на вторинну
медичну допомогу;
Субвенцію з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм
соціально-економічного розвитку регіонів» в сумі 23,0 тис. гривень, з них:
- на поліпшення умов функціонування та матеріально-технічного забезпечення
Управління Служби безпеки України в Сумській області - 20,0 тис. гривень;
- на поточне утримання Державної казначейської служби України Сумського району
- 3,0 тис. гривень.
Всього на кінець 2018 року повернуто до бюджету сільської ради 70,8 тис. гривень.
Видаткова частина спеціального фонду бюджету виконана в сумі 11 320,7 тис.
грн, що складає 70,64% до планового періоду.
Обсяг видатків спеціального фонду 11 320,7 тис. гривень у 2018 році спрямовано
на:
державне управління – 644,3 тис. гривень (5,7 %);
освіту – 1 271,4 тис. гривень (11,2 %);
охорона здоров’я – 84,0 тис. гривень (0,7 %);
культуру і мистецтво – 310,4 тис. гривень (2,7 %);
благоустрій територій, утримання та розвиток транспортної інфраструктури,
будівництво – 8 274,7 тис. гривень (73,1 %);
охорона навколишнього природнього середовища – 453,0 тис. гривень (4,0 %);
міжбюджетні трансферти – 282,9 тис. гривень (2,5 %).
По спеціальному фонду іншим бюджетам надано:
Іншу субвенцію з місцевого бюджету в сумі 202,9 тис. гривень, з них:
- на придбання стоматологічної установки для Сумської ЦРКЛ - 60,0 тис. гривень;
- співфінансування на придбання цифрового рентгенологічного апарату для Сумської
ЦРКЛ - 142,9 тис. гривень.
Субвенцію з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм
соціально-економічного розвитку регіонів» в сумі 80,0 тис. гривень, з них:
- на забезпечення матеріально-технічного оснащення Сумського РВП ГУ НП в
Сумській області - 30,0 тис. гривень;
- на поліпшення умов функціонування та матеріально-технічного забезпечення
Управління Служби безпеки України в Сумській області - 50,0 тис. гривень.
По спеціальному фонду за рахунок коштів бюджету розвитку (переданих коштів
із загального до спеціального фонду) сільського бюджету на фінансування будівництва,
реконструкції та капітального ремонту об’єктів соціально-культурного призначення
використано 8 346,7 тис. гривень, у тому числі на об’єкти:
- «Капітальний ремонт вуличного освітлення по вул. Робоча, Кар’єрна, Набережна та
Тургенєва с. Новоселиця, Сумський район, Сумська область» – 162,7 тис. гривень;
- «Будівництво малого групового будинку по вул. Краснопільський Шлях, 22в, с. Верхня
Сироватка, Сумський район, Сумська область» – 3 048,7 тис. гривень;
- «Реконструкція вуличного освітлення с. Новоселиця, Сумський район, Сумська
область» - 271,5 тис. гривень;
- «Реконструкція вуличного освітлення с. Стінка, Сумський район, Сумська область» 161,6 тис. гривень;
- «Реконструкція вуличного освітлення с. Залізняк, Сумський район, Сумська область» 204,5 тис. гривень.
- «Реконструкція нежитлової адміністративної будівлі за адресою по вул. Макаренко,
будинок 36, с. В. Сироватка, Сумський район, Сумська область» - 655,9 тис. гривень;
- Будівництво міні футбольного поля зі штучним покриттям опорного закладу
Верхньосироватської спеціалізованої школи І-ІІІ ступенів Верхньосироватської сільської

ради Сумського району Сумської області - 732,1 тис. гривень (співфінансування в рамках
державної бюджетної програми «Будівництво футбольних полів зі штучним покриттям в
регіонах України» склало 691,1 тис. гривень);
- «Добудова до ДНЗ (ясла-садок) «Сонечко», с. Верхня Сироватка, Сумський район,
Сумська область» - 2 720,3 тис. гривень;
- виготовлення та проведення експертизи ПКД по об’єкту: «Добудова до ДНЗ (ясласадок) «Сонечко» - 77,9 тис. гривень;
- виготовлення ПКД по об’єкту: «Реконструкція Верхньосироватського сільського
будинку культури - 109,6 тис. гривень;
- виготовлення ПКД на капітальний ремонт доріг по вул. Космічна, вул. Польова, вул.
Озерна, вул. Набережна, пров. Шевченківський в с. Верхня Сироватка – 201,9 тис. гривень.
Крім того, на оновлення матеріально-технічної бази закладів та установ за
рахунок переданих коштів із загального до спеціального фонду (бюджету розвитку) у 2018
році було використано 1 305,3 тис. гривень, з яких спрямовано на:
- придбання службового автомобіля – 500,0 тис. гривень;
- придбання медичного та комп’ютерного обладнання - 96,0 тис. гривень;
- оновлення матеріально-технічної бази закладів освіти та культури – 577,0 тис.
гривень;
- оновлення матеріально-технічної бази державного управління – 132,3 тис. гривень.
За рахунок надходження екологічного податку у 2018 році, відповідно до
Положення «Про охорону навколишнього природнього середовища» проводилися видатки
спеціального фонду в сумі 453,0 тис. гривень, з них на:
- чистку шахтних колодязів громадського користування - 189,3 тис. гривень;
- спилювання аварійних дерев - 238,8 тис. гривень;
- вивіз несанкціонних сміттєзвалищ с. В. Бобрик - 24,9 тис. гривень.
Станом на 01.01.2019 року на рахунках сільського бюджету обліковуються залишки
коштів у загальній сумі 8 027,3 тис. гривень, з них:
по загальному фонду сільського бюджету – 5 567,3 тис. гривень., з яких:
1. Вільний залишок коштів (власні та закріплені доходи) – 4 173,6 тис. гривень;
2. Залишок коштів іншої субвенції з місцевого бюджету – 323,7 тис. гривень;
3. Залишок коштів освітньої субвенції – 1 070,0 тис. гривень.
по спеціальному фонду сільського бюджету – 2 460,0 тис. гривень, з яких:
1. Залишок коштів бюджету розвитку – 11,7 тис. гривень;
2. Залишок коштів цільового фонду сільської ради – 23,1 тис. гривень;
3. Залишок коштів екологічного податку та грошових стягнень за шкоду, заподіяну
порушенням законодавства про охорону навколишнього природного середовища – 1 023,4
тис. гривень;
4. Залишок коштів від податку при реєстрації транспортного засобу – 13,9 тис.
гривень;
5. Залишок коштів від відшкодування втрат сільськогосподарського і
лісогосподарського виробництва – 167,9 тис. гривень;
6. Залишок коштів іншої субвенції з місцевого бюджету – 1 220,0 тис. гривень.
Протягом 2018 року кошти сільського бюджету на депозитних рахунках не
розміщувалися.
Місцевих запозичень до бюджету розвитку, боргу, гарантій та гарантованого боргу
немає.
Кредиторська заборгованість
бюджетних
установ
сільського бюджету
Верхньосироватської сільської ради відсутня.
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