
 
 

 
 
 

 
БЕРИСЛАВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ВИКОНОВЧИЙ КОМІТЕТ  
РІШЕННЯ 

                                                                       
 
27.10.2016  № 77 
Звіт про виконання міського бюджету  
за   9 місяців 2016 року 
 
      Розглянувши наданий бухгалтером фінансово-економічного відділу Берисласької 
міської ради звіт  про виконання  міського бюджету встановлено, що до загального 
фонду міського бюджету      

За 9 місяців 2016 року до загального фонду міського бюджету надійшло 
7848080,80грн. власних та закріплених доходів , що становить 125,36% до планових 
призначень 6260250грн.  

Офіційних трансфертів надійшло 3397690, 00 грн. (Інші субвенції на фінансування 
видатків по дошкільним закладам освіти та бібліотекам) або 100,15% до планових 
призначень.  

Таким чином доходи загального фонду міського бюджету за 9 місяців 2016 року 
складають 11245770,80грн. В порівняні з відповідним періодом минулого року 
надходження збільшились на 2900000грн. 

Доходи спеціального фонду міського бюджету склали 608407,01грн., при плані 
451000,24 грн., що становить 134,90%.; 

- у тому числі надійшло : власні надходження(плата за послуги) –354483,65грн., інші 
джерела власних надходжень- 23848,39грн., інші кошти спеціального фонду – 
230074,97грн.  

Касові видатки загального фонду міського бюджету за 9 місяців 2016 року склали 
7889940,99 грн. при бюджетних призначеннях 10164774грн., що становить 77,62% , із 
них на утримання: 

«Органи місцевого самоврядування» в сумі – 1769726,35грн. із них: на заробітну 
плату з нарахуванням – 1154582,35грн., 

на комунальні послуги та енергоносії – 155734,27грн.; 

«Дошкільні заклади освіти» – 4053553,52грн., із них.: на заробітну плату з 
нарахуваннями – 2945642,23грн., 

- на комунальні послуги та енергоносії – 621665,02грн., 



- на харчування дітей – 328738,53грн.  

На соціальний захист населення направлено - 72949,79грн.,із них-4749,79 на 
поховання безхатних, для придбання засобів спецзахисту учасникам АТО-
24000,00грн., на лікування- 21700,00грн., на поховання-4400,00грн.,на вирішення 
соціально-побутових питань- 500,00грн., на підписку периодичних видань “Діти 
війни”- 1100,00грн. учасникам АТО на День Незалежності - 16500,00грн. 

На утримання соціального працівника направлено — 19736,55.(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 12768,30грн..  

Направлено поточні трансферти до КП «Бериславська ЖЕК-1» - 376876рн., до КВУ 
«Бериславський водоканал» – 181136грн., до «Бериславтеплокомуненерго» – 
70302,39грн. 

На благоустрій міста направлено 113884,82грн. на утримання в чистоті вулиць міста у 
тому числі на :вуличний змет — 35000грн., на вивіз сміття з громадських міст — 
52200,87грн., на посипання проти ожеледним матеріалом тротуарів — 10000,00грн.. 
,на утримання робітників на оплачувальних громадських роботах — 12103,37грн.,на 
вуличне освітлення- 4580,58грн.  

Касові видатки по міським заходам складають : 21773,98грн.,із них 3956рн.- 
придбання квітів, рамок, грамот, морозива на “День захисту дітей”, на День міста - 
17817,98грн. 

На утримання міських бібліотек – 31658,70грн.,на заробітну плату з нарахуванням . 

На утримання доріг міста направлено 685133,16грн., із них на поточний ремонт доріг 
по вул. Ворошилова — 19408,81грн., по вул. Севастопольська — 5520,23грн.; 
вул.Шкільна — 3045,72грн.,вул. Леніна - 406910,62 грн., вул.Гоголя - 14820,43грн., 
вул.Губайдуліна - 62739,93грн., вул. Комарова - 10374,26грн.на посипання доріг 
проти ожиледним матеріалом та розчистку від снігу — 41536,96грн.,покіс трави на 
узбіччі доріг — 72285,35грн.,виготовлення та встановлення зупинки - 
5700,00грн.,фарбування елементів - 39993,00грн. 

На виготовлення пректів землеустою направлено 12000,00грн. 

На захоронення твердих побутових відходів на стихійному сміттєзвалищу із міського 
бюджету направлено - 49600,00грн. 

Направлено субвенцій на загальну суму 337440,00грн., а саме : для ліцею біолого-
хімічного профілю КЗ "Бериславський медичнтй коледж" - 15000,00грн.,для 
Бериславська музичної школи - 110000,00грн., для Бериславських загальноосвітніх 
шкіл №1,№3,№4,№5 - 73500,00грн., для КЗ "Бериславський районний центр ПМСД" - 
14000,00грн., для Управління Державної казначейської служби України в 
Бериславському районі - 20000,00грн., для Управління міграційної служби України 
Бериславський сектор - 10040,00грн.,для Головного управління національної поліції в 



Херсонській області Бериславський відділ поліції - 6000,00грн., співфінансування до 
обласного бюджету на проведення санації ДНЗ № 4 модернізація системи опалення з 
заміною радіаторів опалення" - 88900,00грн. 

Інші видатки становлять 55901,43грн. - на утримання інспектора по охороні 
громадського порядку - 34902,43грн., на встановлення індивідуального опалення сімї 
де перебуває дитина інвалід - 17000,00грн., на виготовлення технічної документації 
на нежитлові приміщення - 8998,00грн.  

Касові видатки спеціального фонду міського бюджету при уточнених бюджетних 
призначеннях 1675783,99 грн., склали 1199309,20грн., що становить71,56% із них: 
видатки по платним послугам – 344999,47грн.,по іншим джерелам - 22508,99грн. 

Із бюджету розвитку направлено на : придбання основних засобів (оргтехніки 
,кондиціонерів) - 33892,00грн., на капітальний ремонт адмінприміщень - 
115488,00грн.,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., на 
розробку детального плану території - 18210,00грн., на капітальний ремонт дороги по 
вул. Балка Кизи Кирмен, вул. Прикордонна - 81215,20грн., на капітальний ремонт 
дороги по вул.І Травня - 278268,87грн. 

Станом на 01.10. 2016 року кредиторська та дебіторська заборгованість по 
видаткам відсутня,  

По доходам дебіторська заборгованість становить 22036,89грн., кредиторська 
заборгованість 43219,12грн. – 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 9 місяців 2016 року : 

- по доходам загального фонду в сумі 11245770,80  грн.,  
- по видаткам загального фонду в сумі 7889940,99 грн. 
- по доходам спеціального фонду в сумі 608407,01  грн., 
- по видаткам  спеціального фонду в  сумі 1199309,20 грн.  

2.  Дане рішення подати  для  затвердження на розгляд чергової сесії міської ради.  
3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на спеціаліста  фінансово-
економічного відділу Ярмак Т.В. 
 
 
 
Міський голова                                                           О.М. Шаповалов  

                                                                        
  
 
 
 
 
 
 
 


