
 
НИЖНЬОСІРОГОЗЬКА     СЕЛИЩНА РАДА 

ХЕРСОНСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

Р І Ш Е Н Н Я 

ХLIV сесії селищної ради сьомого скликання 

30.08.2019                                                                                                            № 891  

                                                                       

Про звіт про виконання селищного 

бюджету за І півріччя 2019 року  

 

Селищна рада відмічає, що план виконання селищного бюджету за І 

півріччя 2019 року по загальному фонду з урахуванням іншої субвенції з 

місцевого бюджету (547680,00 грн.) становить 116,3 %, при плані 3122610,00 

грн. фактично надійшло  3631788,29 грн., перевиконання складає 509178,29 

грн., що на 674110,51 грн. менше в порівнянні з минулим роком (4305898,80 

грн.). Власні надходження  становлять 120,2%  (при плані 2566005,00 грн. 

фактично надійшло 3084108,29 грн. перевиконання складає 518103,29 грн.). По 

спеціальному фонду  фактично надійшло 251559,69 грн. 

Фактичне виконання  загального обсягу  селищного бюджету за І півріччя 

2019 року в сумі 3883347,98  грн. в т.ч. : по загальному фонду в сумі 3631788,29 

грн.; по спеціальному  фонду в сумі  251559,69 грн. 

Видаткова частина загального фонду селищного бюджету виконана на 

87,0 % при плані 5316088,00 грн. фактично спрямовано 4626238,20 грн. 

Видатки селищного бюджету  спеціального фонду складають 497426,67 

грн.  

Виконання селищного бюджету за І півріччя 2019 року по доходам та 

касовим видаткам загального фонду складає в сумах 3631788,29 грн. та 

4626238,20 грн. відповідно; по доходах та касовим видатках спеціального 

фонду у сумах 251559,69 грн. та 497426,67 грн. відповідно, залишок коштів, 

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

сумах 301685,03 грн. та 247942,35 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 – 43145,42 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 28900,51 

грн. в тому числі: загального фонду – 12864,51 грн.(за періодичні видання – 

10913,44 грн., із заробітної плати – 581,07 грн., за виданими авансами – 1370,00 



грн.); спеціального фонду – 16036,00 грн.(батьківська плата за харчування 

дітей). 

      На звітну дату зареєстрована кредиторська заборгованість в сумі 17065,15 

грн. в тому числі: загального фонду – 0,00 грн.; спеціального фонду – 17065,15 

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.. 

Відповідно до рекомендацій постійної комісії селищної ради з питань 

планування, бюджету та фінансів, розвитку підприємництва, обліку, управління 

та приватизації, керуючись статтями 26, 59 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», сесія селищної ради 

 

В И Р І Ш И Л А: 

1.Затвердити звіт про виконання селищного бюджету за І півріччя 2019 

року по доходам та касовим видаткам загального фонду складає в сумах 

3631788,29 грн. та 4626238,20 грн. відповідно; по доходах та касовим видатках 

спеціального фонду у сумах 251559,69 грн. та 497426,67 грн. відповідно, 

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

спеціальному фонду в сумах 301685,03 грн. та 247942,35 грн. відповідно в тому 

числі: залишок коштів на реєстраційних рахунках загального фонду  УДКСУ у 

Нижньосірогозкому районі складає –0,00 грн., а на спеціальних – 43145,42 грн. 

2.Головному бухгалтеру Чабановій Г.О.: 

2.1.Здійснювати постійний контроль за лімітними призначеннями по 

затверджених кошторисах, не допускаючи внелімітної заборгованості; 

2.2.Забезпечувати першочергове спрямування коштів на виплату 

заробітної плати, оплату спожитих енергоносіїв та фінансування інших 

захищених статей видатків. 

2.3.Постійно проводити роботу направлену на зменшення податкової 

заборгованості перед селищним бюджетом і недопущення її зростання у 

подальшому. 

3.Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію 

селищної ради з питань планування, бюджету та фінансів, розвитку 

підприємництва, обліку, управління та приватизації.  

 

В.о. селищного голови,  

секретар ради       Світлана КУТІЩЕВА 

 


