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БЕРИСЛАВСЬКА  МІСЬКА  РАДА
Р І Ш Е Н Н Я
6  сесії міської ради   7   скликання

 від 15.06.2016р.  № 76


Звіт про виконання міського бюджету 
за І квартал 2016 року. 

Розглянувши наданий виконавчим комітетом Берисласької міської ради звіт про виконання міського бюджету за  І квартал  2016 року, міська рада 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              міжбюджетних 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., або78,68 % 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 12141,90 грн., кредиторська заборгованість 39021,36грн. – батьківська плата за харчування дітей в ДНЗ.

Керуючись ст. 80 Бюджетного кодексу України, статтею 26 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні” , міська рада 

      ВИРІШИЛА:                
                               
        1.Затвердити звіт про виконання міського бюджету за І квартал  2016 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.Контроль за виконанням рішення покласти на  постійну комісію з питань соціально-економічного і культурного розвитку, планування, обліку, бюджету, фінансів і цін та сприяння розвитку підприємництва, управління комунальною власністю, інвестиційною діяльністю, зовнішньо економічної діяльності та адміністративно-територіального устрою.
 



       Міський голова                                    О.М.Шаповалов
 












