
 
 

 
БЕРИСЛАВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ВИКОНОВЧИЙ КОМІТЕТ  
РІШЕННЯ 

 
26.05.2016 № 35 
Звіт про виконання міського бюджету 
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Розглянувши наданий спеціалістом з питань бухгалтерського обліку фінансово-

економічного відділу Берисласької міської ради звіт про виконання міського бюджету за І 
квартал 2016 року, виконавчий комітет відмічає, що до загального фонду міського бюджету за 
І квартал 2016 року надійшло власних та закріплених доходів в сумі  2214953,35 грн., при 
плані 1079250,00 грн., що становить 205,23%. Офіційних трансфертів за І квартал 2016 року 
надійшло 1140780,00 грн. 

Таким чином, обсяг доходів загального фонду міського бюджету з урахуванням між 
бюджетних трансфертів за І квартал  2016 року склав 3355733,35грн. 

Видатки загального фонду міського бюджету за І квартал 2016 року склали 2401434,96 
грн., при бюджетних призначеннях 3085359,00грн., або 77,83%. 

Із загального обсягу видатків на заробітну плату з нарахуванням працівникам 
бюджетних установ, що фінансуються за рахунок коштів міського бюджету спрямовано 
1246418,91грн., або 78,68% від планових призначень 1584240,00 грн. Заборгованість із 
виплати заробітної плати станом на 01 квітня 2016 року відсутня. 

На оплату за спожиті бюджетними установами енергоносії спрямовано 675390,78 грн. 
Доходи спеціального фонду міського бюджету за І квартал  2016 року склали 

192303,37грн., при плані 112500,00грн., що становить 170,94%. 
Видатки спеціального фонду міського бюджету за І квартал 2015 року склали 129519,05    

грн. при бюджетних призначеннях 517500,00грн.,або 25%. 
Кошти резервного фонду не планувались і не використовувались. 
Станом на 01.04. 2016 року кредиторська заборгованість по видаткам відсутня, 

дебіторська заборгованість становить 135620,46грн. - попередня оплата за спожитий газ. 
По доходам дебіторська заборгованість становить 12141,90грн., кредиторська 

заборгованість 39021,36грн. – 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 квартал 2015 року:  
- по доходам загального фонду в сумі  3355733,35грн., 
- по видаткам загального фонду в сумі  2401434,96 грн. 
- по доходам спеціального фонду в сумі  192303,37грн., 
- по видаткам спеціального фонду в сумі 129519,05грн. 
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. 
   
 
 
 

Міський голова                                О.М.Шаповалов 



Довідка 
про виконання міського бюджету 

 за І квартал 2016 року по Бериславській міській раді 
За І квартал 2016 року до загального фонду міського бюджету надійшло 2214953,35 грн. 

власних та закріплених доходів, що становить 205,23% до планових призначень 1079250,00грн. 
Офіційних трансфертів надійшло 1140780,00грн. (Інші субвенції на фінансування 

видатків по дошкільним закладам освіти та бібліотекам) або 100% до планових призначень.   
Таким чином доходи загального фонду міського бюджету за І квартал 2016 року 

складають 3355733,35грн. В порівняні з відповідним періодом минулого року надходження 
збільшились на 850710,66грн. 

Доходи спеціального фонду міського бюджету склали 192303,37  грн., при плані 
112500,00грн., що становить 170,94%.; 

- у тому числі надійшло : власні надходження(плата за послуги) –118118,80грн., інші 
кошти спеціального фонду – 74184,57грн. 

Касові видатки загального фонду міського бюджету за І квартал 2016 року склали 
2401434,96 грн. при бюджетних призначеннях 3085359,00грн., що становить 77,83%, із них на 
утримання: 

«Органи місцевого самоврядування» в сумі – 571363,51 грн. із них: на заробітну плату з 
нарахуванням – 312680,79грн., 

- на енергоносії – 135033,64грн.; 
«Дошкільні заклади освіти» – 1560867,43грн., із них.: на заробітну плату з 

нарахуваннями – 899929,89грн., 
- на енергоносії – 540357,14грн., 
- на харчування дітей – 105577,24грн. 
На соціальний захист населення направлено -26449,93грн.,із них : на поховання 

безхатніх – 1449,93грн.,допомога на лікування – 5000,00грн.., допомога на поховання – 
400,00грн., на придбання засобів спецодягу учасникам в зоні проведення АТО -18000,00грн., на 
підписку періодичних видань «Дітям війни» - 1100,00грн., на соціально-побутові потреби — 
500,00грн. 

Надано пільги на житлово-комунальні послуги учасникам АТО на суму 7716,14грн.            
Направлено поточні трансферти до КП «Бериславська ЖЕК-1» - 101650,00грн., до КВУ 

«Бериславський водоканал» – 7128,00грн., до «Бериславтеплокомуненерго» – 6165,45грн. 
На благоустрій міста направлено 30000,00грн. на утримання в чистоті вулиць міста у 

тому числі на: вуличний змет - 15000,00грн., на вивіз сміття з громадських міст — 5000,00грн., 
на посипання проти ожеледним матеріалом тротуарів — 10000,00грн..       

Касові видатки по міським заходам складають 911,00грн.- придбання квітів, рамок, 
грамот. 

На утримання міських бібліотек – 23721,26грн.,на заробітну плату з нарахуванням 
На утримання доріг міста направлено 55375,27грн., із них на поточний ремонт доріг по 

вул. Ворошилова — 8318,08грн., по вул. Севастопольська — 5520,23грн.; на посипання доріг 
проти ожиледним матеріалом та розчистку від снігу — 41536,96грн. 

Інші видатки становлять 10086,97грн. - на утримання інспектора по охороні 
громадського порядку. 

Касові видатки спеціального фонду міського бюджету при уточнених бюджетних 
призначеннях 517500,00грн., склали 129519,05грн., що становить 25% із них: видатки по 
платним послугам – 116527,05 грн., 

Із бюджету розвитку направлено на : придбання оргтехніки -12992,00грн. 
Станом на 01.04. 2016 року кредиторська заборгованість по видаткам відсутня, 

дебіторська заборгованість становить 135620,46грн. - попередня оплата за спожитий газ. 
По доходам дебіторська заборгованість становить 12141,90грн., кредиторська 

заборгованість 39021,36грн. – батьківська плата за харчування дітей в ДНЗ. 
 
Спеціаліст з питань бухгалтерського обліку  
фінансово-економічного відділу                             К.В.Рожкова 


