
 

ДОВІДКА 

 

про стан виконання селищного бюджету за 2018 рік 

 

План виконання селищного бюджету за 2018 рік по загальному фонду з урахуванням 

субвенцій з місцевих бюджетів іншим місцевим бюджетам (1532523,85 грн.) становить 112,6 

%, при плані 10101623,85 грн. фактично надійшло  11377502,72 грн., перевиконання складає 

1275878,87 грн., що на 1904960,83 грн. більше в порівнянні з минулим роком (9472541,89 

грн.). Власні надходження  становлять 115,2%  (при плані 8546500,00 грн. фактично 

надійшло 9844978,87 грн. перевиконання складає 1298478,87 грн.). По спеціальному фонду  

фактично надійшло 1636981,80 грн. 

 

Фактичне виконання  загального обсягу  селищного бюджету за 2018 рік в сумі 

13014484,52  грн. в т.ч. : 

- по загальному фонду  в сумі     11377502,72 грн. 

- спеціальному  фонду в сумі     1636981,80 грн. 

Видаткова частина загального фонду селищного бюджету виконана на 97,6 % при 

плані 10491795,00 грн. фактично спрямовано 10242469,66 грн.. 

                                                                              план                 касові                        
Організаційне, інформаційно-аналітичне та  

матеріально-технічне забезпечення діяльності 

обласної ради, районної ради, районної у місті 

ради, міської, селищної, сільської рад                                         2571125,00                   2551857,14   

Інша діяльність у сфері держ.управління                                          2000,00                         2000,00 

Надання дошкільної  освіти                                                          4254755,00                   4117234,27                 

Інші програми та заходи у сфері освіти                                             8000,00                         8000,00                            

Програма і централ.зах. борот. з туберкул.                                       3000,00                         2949,00                            

Заходи держ. політики з питань дітей та їх 

соціального захисту                                                                            24800,00                       24598,65                            

Оздоровлення та відпочинок дітей                                                   22700,00                       22680,00                            

Інші вид. на соц.зах ветер.війни та праці                                         30710,00                       29744,40                      

Організація та проведення громадських робіт                              107720,00                       99106,66                     

Інші заходи у сфері соц.захисту і соц.забезпеч.                            123000,00                     112620,00                    

Забезпечення діяльності бібліотек                                                    47800,00                       44580,38                     

Забезпечення діяльності палаців і будинків культ.                       193455,00                     182989,80                     

Інші заходи в галузі культури і мистецтва                                       27220,00                       24800,00                   

Організація благоустрою населених пунктів                                 785130,00                     749258,76                   

Інша діяльність у сфері житл.-комунального госп.                           2500,00                         2381,00        

Здійснення заходів із землеустрою                                                     4000,00                         4000,00 

Утриман. та розвиток автом.доріг та дорож.інфраструктури      323900,00                      323860,00     

Заходи з енергозбереження                                                                20000,00                       16000,00 

Інші заходи у сфері засобів масової інформації                              31600,00                        31594,00                       

Резервний фонд                                                                                     5000,00                               0,00                        

Інші субвенції                                                                                  1903380,00                   1892215,60                   

 Разом                                                                                            10491795,00                  10242469,66               

 

Видатки селищного бюджету  спеціального фонду складають 2548438,07 грн. в тому  

числі : 

                                                                                                                           касові    
харчування по дошкільній освіті 324801,87 

видатки по окремим дорученням (заробітна плата з нарахуваннями на 

з/плату робітникам залученим до громадських робіт) 

25925,86 

видатки від отриманих благодійних внесків 68500,00 

Прийнято до комунальної  власності територіальної громади селища 

безхазяйне майно -  злітну смугу загальною площею 8322,55 кв.м. 

1080328,00 

Придбано дитяче ігрове обладнання та вуличні тренажери 91200,02 

Придбано пам’ятний знак для вшанування подвигу учасників АТО та 

загиблих 

176400,00 



Придбано трикімнатну квартиру на праві приватної власності особі з 

числа дітей-сиріт за кошти субвенції з державного бюджету 

279523,85 

Виконані будівельні роботи по робочому проекту «Реконструкція 

вуличного освітлення вул. Українська в смт. Нижні Сірогози, 

Херсонської області» 

261701,78 

Виконані проектно-кошторисні роботи по робочому проекту 

«Реконструкція вуличного освітлення вул. Українська в смт. Нижні 

Сірогози, Херсонської області» 

19875,15 

Здійснено авторський нагляд за будівельно-монтажними роботами по 

робочому проекту «Реконструкція вуличного освітлення вул. 

Українська в смт. Нижні Сірогози, Херсонської області» 

4800,00 

Виконані послуги з технічного нагляду по виконанню будівельних 

робіт на об’єкті  «Реконструкція вуличного освітлення вул. Українська 

в смт. Нижні Сірогози, Херсонської області» 

6246,00 

Виконані будівельні роботи по робочому проекту «Реконструкція 

вуличного освітлення вул. Незалежності в смт. Нижні Сірогози, 

Херсонської області» 

164490,85 

Виконані проектно-кошторисні роботи по робочому проекту 

«Реконструкція вуличного освітлення вул. Незалежності в смт. Нижні 

Сірогози, Херсонської області» 

19875,15 

Здійснено авторський нагляд за будівельно-монтажними роботами по 

робочому проекту «Реконструкція вуличного освітлення вул. 

Незалежності в смт. Нижні Сірогози, Херсонської області» 

4800,00 

Виконані послуги з технічного нагляду по виконанню будівельних 

робіт на об’єкті  «Реконструкція вуличного освітлення вул. 

Незалежності в смт. Нижні Сірогози, Херсонської області» 

4988,00 

Сплачено за експертну грошову оцінку земельних ділянок 7000,00 

Придбано саджанці  7981,54 

РАЗОМ: 2548438,07 

 

Виконання селищного бюджету за 2018 рік по доходам та касовим видаткам загального 

фонду складає в сумах 11377502,72 грн. та 10242469,66 грн. відповідно; по доходах та 

касовим видатках спеціального фонду у сумах 1636981,80 грн. та 2548438,07 грн. відповідно, 

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

фонду в сумах 1557854,94 грн. та 232089,33 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 – 58754,76 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 32496,11 грн. в тому 

числі: 

загального фонду – 24561,10 грн.(за періодичні видання на 2019 рік); 

спеціального фонду – 7935,01 грн.(батьківська плата за харчування дітей). 

     На звітну дату зареєстрована кредиторська заборгованість в сумі 22608,82 грн. в тому 

числі: 

загального фонду – 0,00 грн.; 

спеціального фонду – 22608,82 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 


