
                                                                                                               
БОРЩАГІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

Бучанського району Київської області 

5 сесія VIIІ скликання 

 

РІШЕННЯ 

 

26  квітня 2021 року                                    № 9-5-VIIІ 

 

с. Петропавлівська Борщагівка 

 

Про затвердження річного звіту про 

виконання  бюджету Петропавлівсько-

Борщагівської сільської ради за 2020 

рік та річного звіту про виконання  

бюджету Софіївсько-Борщагівської 

сільської ради за 2020 рік. 

 

 Відповідно до пункту 23 частини першої статті 26 Закону України 

«Про місцеве самоврядування в Україні», статті 80 Бюджетного кодексу 

України, заслухавши та обговоривши звіт, сільська рада 

 

ВИРІШИЛА: 

 

           1. Затвердити звіт про виконання  бюджету Петропавлівсько-

Борщагівської сільської ради за 2020 рік по доходах у сумі двісті дев’ять 

мільйонів сімдесят одна тисяча шістсот вісімдесят одна гривня вісімдесят 

одна копійка (209 071 681,81) грн. і по видатках у сумі  двісті вісімнадцять 

мільйонів триста шістдесят одна тисяча шістсот двадцять сім гривень 

п’ятдесят дві копійки (218 361 627,52) грн., у тому числі: 

    1.1. По загальному фонду сільського бюджету по доходах у сумі сто 

сімдесят дев’ять мільйонів п’ятсот двадцять тисяч чотириста сорок гривень  

вісімдесят п’ять копійок (179 520 440,85) грн.,  по видатках у сумі  шістдесят 

шість  мільйонів сто тридцять одна тисяча чотириста десять гривень 

шістдесят вісім копійок (66 131 410,68) грн.;  

     1.2. По спеціальному фонду сільського  бюджету по доходах у сумі  

двадцять дев’ять мільйонів п’ятсот п’ятдесят одна тисяча двісті сорок 

гривень дев’яносто шість копійок (29 551 240,96) грн., по видатках у сумі сто 

п’ятдесят два мільйони двісті тридцять тисяч двісті шістнадцять гривень 

вісімдесят чотири копійки (152 230 216,84) грн. 
 

            2. Затвердити звіт про виконання  бюджету Софіївсько-Борщагівської 

сільської ради за 2020 рік по доходах у сумі триста шістнадцять мільйонів 
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дев’ятсот п’ятдесят тисяч сімдесят гривень вісімдесят чотири копійки (316 

950 070,84) грн. і по видатках у сумі  триста три мільйони п’ятсот тридцять 

три тисячі триста сімдесят шість гривень чотирнадцять копійок (303 533 

376,14) грн., у тому числі: 

    2.1. По загальному фонду сільського бюджету по доходах у сумі двісті 

тридцять три мільйони сто п’ятдесят дві тисячі сімсот дев’яносто три гривні  

чотирнадцять копійок (233 152 793,14) грн.,  по видатках у сумі п’ятдесят три  

мільйони двісті двадцять п’ять тисяч триста чотирнадцять гривень  (53 225 

214,57) грн.;  

    2.2. По спеціальному фонду сільського  бюджету по доходах у сумі  

вісімдесят три мільйони сімсот дев’яносто сім тисяч двісті сімдесят сім 

гривень сімдесят копійок (83 797 277,70) грн., по видатках у сумі двісті 

п’ятдесят  мільйонів триста вісім тисяч шістдесят одна гривня  (250 308 

061,57) грн. 

          3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну 

комісію сільської ради з питань  бюджету та капітального будівництва. 

 

 

 

 

Сільський голова                                                                       Олесь КУДРИК 
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Підготовлено:               ______________    Н. Краснощокова 

 

Погоджено:                   ______________    І. Станіславська  

 


