
 
 

НИЖНЬОСІРОГОЗЬКА   СЕЛИЩНА   РАДА 

 

ХЕРСОНСЬКОЇ   ОБЛАСТІ 

 

ВИКОНАВЧИЙ   КОМІТЕТ 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

22.05.2019                                                                                                               №53 

 

Про стан виконання селищного 

бюджету за І квартал 2019 року  

 

План виконання селищного бюджету за І квартал 2019 року по 

загальному фонду з урахуванням іншої субвенції з місцевого бюджету 

(273840,00 грн.) становить 127,6 %, при плані 1189105,00 грн. фактично 

надійшло  1517331,26 грн., перевиконання складає 328226,26 грн., що на 

979555,66 грн. менше в порівнянні з минулим роком (2496886,92 грн.). Власні 

надходження  становлять 135,9%  (при плані 915265,00 грн. фактично надійшло 

1243491,26 грн. перевиконання складає 328226,26 грн.). По спеціальному фонду  

фактично надійшло 116135,51 грн. 

Фактичне виконання  загального обсягу  селищного бюджету за І квартал 

2019 року в сумі 1633466,77 грн. в т.ч.: по загальному фонду  в сумі   

1517331,26 грн., спеціальному  фонду в сумі 116135,51 грн. 

Видаткова частина загального фонду селищного бюджету виконана на 

81,2 % при плані 2491946,00 грн. фактично спрямовано 2022966,80 грн.. 

Видатки селищного бюджету  спеціального фонду складають 313962,06 

грн. 

Виконання селищного бюджету за І квартал 2019 року по доходам та 

касовим видаткам загального фонду складає в сумах 1517331,26 грн. та 

2022966,80 грн. відповідно; по доходах та касовим видатках спеціального 

фонду у сумах 116135,51 грн. та 313962,06 грн. відповідно, залишок коштів, 

який склався на кінець звітного періоду по загальному та спеціальному фонду в 

сумах 820499,40 грн. та 265982,78 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 – 64460,46 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 31696,36 

грн. в тому числі: загального фонду – 17660,20 грн.(за періодичні видання на 

2019 рік); спеціального фонду – 14036,16 грн.(батьківська плата за харчування 

дітей). 

      На звітну дату зареєстрована кредиторська заборгованість в сумі 20227,85 

грн. в тому числі: загального фонду – 0,00 грн.; спеціального фонду – 20227,85 

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. 

Керуючись підпунктом 1 пункту «а» статті 28, пунктом 6 статті 59 Закону 

України «Про місцеве самоврядування в Україні», виконавчий комітет 

селищної ради 

 

В И Р І Ш И В : 

1.Схвалити звіт про виконання селищного бюджету за І квартал 2019 року 

по доходам та касовим видаткам загального фонду складає в сумах 1517331,26 

грн. та 2022966,80 грн. відповідно; по доходах та касовим видатках 

спеціального фонду у сумах 116135,51 грн. та 313962,06 грн. відповідно, 

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

спеціальному фонду в сумах 820499,40 грн. та 265982,78 грн. відповідно. 

2.Головному бухгалтеру селищної ради Чабановій Г.О. звіт про підсумки 

виконання селищного бюджету за І квартал 2019 року подати на розгляд сесії 

селищної ради для затвердження. 

3.Контроль за виконанням даного рішення покласти на селищного голову 

Грушка О.Ф. 

 

 

 

Селищний голова       О.Ф.Грушко 

 
 

 


