
                                  

 

 
БЕРИСЛАВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ВИКОНОВЧИЙ КОМІТЕТ  
РІШЕННЯ 

17.08.2016 № 60 
Звіт про виконання міського бюджету  
за І півріччя  2016 року 
 

 

Розглянувши інформацію  бухгалтера фінансово-економічного відділу   про 
виконання  міського бюджету за  І півріччя  2016 року встановлено, що:  

До загального фонду міського бюджету за І півріччя  2016 року надійшло 
власних та закріплених доходів в сумі 4780818,13   грн., при плані2977500  грн., що 
становить 160,56  %. Офіційних трансфертів за І півріччя 2016 року надійшло 
2271700 грн. 

Таким чином, обсяг доходів загального фонду міського бюджету з 
урахуванням між бюджетних трансфертів за І півріччя 2016 року склав 
7052518,13грн. 

Видатки загального фонду міського бюджету за  І півріччя  2016 року  склали   
4738364,68 грн., при бюджетних призначеннях 6648776грн., або 71,27  %.  

Із загального обсягу видатків на заробітну плату з нарахуванням працівникам 
бюджетних установ, що фінансуються за рахунок коштів міського бюджету 
спрямовано 2793277,85грн., або83,58 % від планових призначень 3342145,00 грн. 
Заборгованість із виплати заробітної плати станом на 01 липня  2016 року відсутня. 

На оплату комунальних послуг та за спожиті бюджетними установами 
енергоносії спрямовано 759410,82 грн.  

Доходи спеціального фонду міського бюджету за  І півріччя   2016 року  
склали 379916,62 грн., при  плані 235316,35грн., що становить 161,45%.  

Видатки спеціального фонду міського бюджету за І півріччя  2016 року склали 
646219,97    грн. при  бюджетних призначеннях1174863,09  грн.,або 55%. 

Кошти резервного фонду не планувались і не використовувались. 
Станом на 01.07.2016 року кредиторська заборгованість по видаткам відсутня, 

дебіторська заборгованість становить 79984грн. - попередня оплата  по 
капітальному ремонту доріг міста. 

По доходам дебіторська заборгованість становить 12379,34грн., кредиторська 
заборгованість 42146,86грн. – батьківська плата за харчування дітей в ДНЗ. 

Керуючись п.1 ст. 28 Закону України «Про місцеве самоврядування  в 
Україні»,   виконавчий комітет міської ради   

ВИРІШИВ: 
1. Схвалити  звіт  про виконання міського бюджету за І півріччя  2016 року  
- по доходам загального фонду в сумі 7052518,13  грн.,  
- по видаткам загального фонду в сумі  4738364,68  грн. 



- по доходам спеціального фонду в сумі  379916,62 грн., 
- по видаткам спеціального фонду в сумі  646219,97 грн. 
2. Дане рішення подати  для  затвердження на розгляд чергової сесії міської 

ради.  
3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на спеціаліста з питань 

бухгалтерського обліку фінансово-економічного відділу Рожкову К.В.  
 
 
 

Перший заступник  
міського голови       С.В.  Шматов  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Довідка 
про виконання міського бюджету 

за Іпівріччя 2016 року по Бериславській міській раді 
За І півріччя 2016 року до загального фонду міського бюджету надійшло 

4780818,13 грн. власних та закріплених доходів , що становить 160,56% до 
планових призначень 2977500грн.  

Офіційних трансфертів надійшло 2271700грн. (Інші субвенції на 
фінансування видатків по дошкільним закладам освіти та бібліотекам) або 99,78% 
до планових призначень.  

Таким чином доходи загального фонду міського бюджету за І півріччя 2016 
року складають 7052518,13грн. В порівняні з відповідним періодом минулого року 
надходження збільшились на 1750719грн. 

Доходи спеціального фонду міського бюджету склали 379916,62 грн., при 
плані 235316,35грн., що становить 161,45%.; 
- у тому числі надійшло : власні надходження(плата за послуги) –271380,83грн., 
інші джерела власних надходжень- 15685,09грн., інші кошти спеціального фонду – 
92850,70грн.  
Касові видатки загального фонду міського бюджету за І півріччя 2016 року склали 
4738364,68 грн. при бюджетних призначеннях 6648776грн., що становить 71,27% , 
із них на утримання: 
«Органи місцевого самоврядування» в сумі – 1055436,83 грн. із них: на заробітну 
плату з нарахуванням – 680505,89грн., 
на комунальні послуги та енергоносії – 149298,98грн.; 
«Дошкільні заклади освіти» – 2972196,66грн., із них.: на заробітну плату з 
нарахуваннями – 2045126,17грн., 
- на комунальні послуги та енергоносії – 610111,84грн., 
- на харчування дітей – 254629,44грн.  
На соціальний захист населення направлено -48799,86грн.,із них-3299,86 на 
поховання безхатних, для придбання засобів спецзахисту учасникам АТО-
24000,00грн., на лікування-15500,00грн., на поховання-4400,00грн.,на вирішення 
соціально-побутових питань- 500,00грн., на підписку периодичних видань “Діти 
війни”- 1100,00грн. 
На утримання соціального працівника направлено — 5263,08грн.(заробітна плата з 
нарахуванням). 
Придбано 15 путівок в оздоровчий табір “Старт” для учнів міста на суму 25500грн. 
Надано пільги на житлово-комунальні послуги учасникам АТО на суму 
11945,74грн.  
Направлено поточні трансферти до КП «Бериславська ЖЕК-1» - 214076грн., до 
КВУ «Бериславський водоканал» – 110128грн., до «Бериславтеплокомуненерго» – 
55859грн. 
На благоустрій міста направлено 68087,07грн. на утримання в чистоті вулиць міста 
у тому числі на :вуличний змет — 25000грн., на вивіз сміття з громадських міст — 
25000,00грн., на посипання проти ожеледним матеріалом тротуарів — 
10000,00грн.. ,на утримання робітників на оплачувальних громадських роботах — 
8087,07грн.  
Касові видатки по міським заходам складають 3956рн.- придбання квітів, рамок, 
грамот, морозива на “День захисту дітей”. 
На утримання міських бібліотек – 31658,70грн.,на заробітну плату з нарахуванням . 
На утримання доріг міста направлено 112829,80грн., із них на поточний ремонт 
доріг по вул. Ворошилова — 27726,89грн., по вул. Севастопольська — 5520,23грн.; 



вул.Шкільна — 3045,72грн.,на посипання доріг проти ожиледним матеріалом та 
розчистку від снігу — 41536,96грн.,покіс трави на узбіччі доріг — 35000грн.  
Інші видатки становлять 22636,94рн. - на утримання інспектора по охороні 
громадського порядку.  
Касові видатки спеціального фонду міського бюджету при уточнених бюджетних 
призначеннях 1174863,09грн., склали 646219,97грн., що становить 55% із них: 
видатки по платним послугам – 239590,65 грн.,  
Із бюджету розвитку направлено на : придбання оргтехніки -12992,00грн., на 
придбання електро насоса для системи опалення- 16047грн.,придбання 
холодильника в ДНЗ №4 — 13999грн., на реконструкцію вуличного освітлення по 
вул.Херсонська, вул.Некрасова — 260676,63грн., перераховано попередню оплату 
в розмірі 30% - 79984грн. на капітальний ремонт дороги по вул. Балка Кизи 
Кирмен, вул. Прикордонна. 
Станом на 01.07. 2016 року кредиторська заборгованість по видаткам відсутня, 
дебіторська заборгованість становить - 79984грн. попередня оплата на капітальний 
ремонт дороги по вул. Балка Кизи Кирмен, вул. Прикордонна. 
По доходам дебіторська заборгованість становить 12379,34грн., кредиторська 
заборгованість 42146,86грн. – батьківська плата за харчування дітей в ДНЗ. 
 
 
 

Спеціаліст з питань бухгалтерського обліку   
фінансово-економічного відділу                                               К.В.Рожкова 


