
 

ДОВІДКА 

 

про стан виконання селищного бюджету за 9 місяців 2019 року  

 

План виконання селищного бюджету за 9 місяців 2019 року по загальному фонду з 

урахуванням субвенцій з місцевого бюджету (830445,00 грн.) становить 111,8 %, при плані 

6288555,00 грн. фактично надійшло  7032720,19 грн., перевиконання складає 744165,19 грн., 

що на 995612,26 грн. менше в порівнянні з минулим роком (8028332,45грн.). Власні 

надходження  становлять 113,6%  (при плані 5458110,00 грн. фактично надійшло 6202275,19 

грн. перевиконання складає 744165,19 грн.). По спеціальному фонду  фактично надійшло 

336369,99 грн. 

 

Фактичне виконання  загального обсягу  селищного бюджету за 9 місяців 2019 року в 

сумі 7369090,18  грн. в т.ч. : 

- по загальному фонду  в сумі     7032720,19 грн. 

- спеціальному  фонду в сумі     336369,99 грн. 

Видаткова частина загального фонду селищного бюджету виконана на 91,0 % при 

плані 7672266,00 грн. фактично спрямовано 6979334,25 грн.. 

                                                                              план                 касові                        
Організаційне, інформаційно-аналітичне та  

матеріально-технічне забезпечення діяльності 

обласної ради, районної ради, районної у місті 

ради, міської, селищної, сільської рад                                         2165980,00                   2122706,74   

Інша діяльність у сфері держ.управління                                                0,00                               0,00 

Надання дошкільної  освіти                                                         3732536,00                    3482851,47                 

Інші програми та заходи у сфері освіти                                          10000,00                        10000,00                            

Програма і централ.зах. борот. з туберкул.                                      4000,00                                0,00                            

Заходи держ. політики з питань дітей та їх 

соціального захисту                                                                             3600,00                         3600,00                            

Оздоровлення та відпочинок дітей                                                  40800,00                       40800,00                            

Інші вид. на соц.зах ветер.війни та праці                                        17712,00                       15829,90                      

Організація та проведення громадських робіт                               52190,00                       39273,31                     

Інші заходи у сфері соц.захисту і соц.забезпеч.                             49500,00                       45000,00                    

Забезпечення діяльності бібліотек                                                   40427,00                       37002,97                     

Забезпечення діяльності палаців і будинків культ.                      152650,00                     136816,03                     

Інші заходи в галузі культури і мистецтва                                      19660,00                      13418,00                   

Організація благоустрою населених пунктів                                463851,00                     406667,33                   

Інша діяльність у сфері житл.-комунального госп.                                0,00                               0,00        

Здійснення заходів із землеустрою                                                  26000,00                       21000,00 

Утриман. та розвиток автом.доріг та дорож.інфраструктури      350000,00                     161044,00     

Заходи з енергозбереження                                                                       0,00                                0,00 

Інші заходи у сфері засобів масової інформації                             25000,00                        17014,50                       

Резервний фонд                                                                                    3000,00                                0,00                  

Субвенція з місц. бюджету на фін. забезпечення 

будівництва, реконструкції, ремонту автом.доріг                         20000,00                                0,00 

Інші субвенції                                                                                  465360,00                     396310,00 

Субвенція з місцевого бюджету держ.бюджету на  

виконання програм соц.-економ. розвитку регіонів                      30000,00                        30000,00                   

 Разом                                                                                             7672266,00                    6979334,25               

 

Видатки селищного бюджету  спеціального фонду складають 597014,18 грн. в тому  

числі : 

                                                                                                                           касові    
харчування по дошкільній освіті 257623,23 

видатки по окремим дорученням (заробітна плата з нарахуваннями на 

з/плату робітникам залученим до громадських робіт) 

34981,11 

видатки від отриманих благодійних внесків 0,00 



Придбано дитяче ігрове обладнання  68440,00 

Перераховано за розробку проектної документації системи пожежної 

сигналізації та оповіщення про пожежу з системою централізованого 

пожежного спостереження приміщень Нижньосірогозького закладу 

дошкільної освіти (ясла-садок) № 1 за адресою:Херсонська область, 

смт. Нижні Сірогози, вул. Незалежності,17 

30000,00 

Придбано напівпричіп тракторний 1 ПТС-2 54871,00 

Придбано косарку роторну навісну  Z 069/1 – 1,35 35480,00 

Перерахувано авансовий внесок в розмірі 30% за розроблення проекту 

землеустрою щодо встановлення (зміни) меж населеного пункту смт. 

Нижні Сі рогози Херсонської області 

54000,00 

Придбано персональний комп’ютер та багатофункціональний пристрій 18929,00 

Розробка робочого проекту «Реконструкція вуличного освітлення вул. 

Перемоги в смт. Нижні Сі рогози, Херсонської області» 

21478,66 

Розробка робочого проекту «Реконструкція вуличного освітлення вул. 

Пушкіна в смт. Нижні Сі рогози, Херсонської області» 

21211,18 

РАЗОМ: 597014,18 

 

Виконання селищного бюджету за 9 місяців 2019 року по доходам та касовим видаткам 

загального фонду складає в сумах 7032720,19 грн. та 6979334,25 грн. відповідно; по доходах 

та касовим видатках спеціального фонду у сумах 336369,99 грн. та 597014,18 грн. відповідно, 

залишок коштів, який склався на кінець звітного періоду по загальному та спеціальному 

фонду в сумах 1313366,04 грн. та 269319,98 грн. відповідно (додаток 1) в тому числі: 

залишок коштів на реєстраційних рахунках загального фонду  УДКСУ у Нижньосірогозкому 

районі складає –0,00 грн., а на спеціальних – 51912,44 грн. 

     Є розбіжності між касовими та фактичними видатками по загальному та спеціальному 

фондах, а саме: фактичні більші за касові - різниця зумовлена тим, що  матеріали які 

обліковувались на початок звітного періоду використано в звітному періоді; та касові більші 

за фактичні тому, що матеріли обліковуються в залишку на звітну дату. 

     На звітну дату   зареєстрована дебіторська заборгованість в сумі 42338,96 грн. в тому 

числі: 

загального фонду – 31880,68 грн.(за періодичні видання – 5456,68 грн., приєднання 

електроустановок до електричних мереж – 26424,00 грн.); 

спеціального фонду – 10458,28 грн.(батьківська плата за харчування дітей). 

     На звітну дату зареєстрована кредиторська заборгованість в сумі 19985,22 грн. в тому 

числі: 

загального фонду – 0,00 грн.; 

спеціального фонду – 19985,22 грн.(батьківська плата за харчування дітей). 

    Простроченої заборгованості по з/платі, обов’язковим платежам, комунальним послугам та 

енергоносіям не має. 

    Інформація  про ліквідовані, приєднані, створені структурні одиниці - відсутня. 

    Залишки коштів в АПБ Україна складають загального фонду  5297,44 грн. 

                                                                              спеціального фонду 0,93 грн.. 

 

 

 

Головний бухгалтер                                                     Г.О. Чабанова 


