ДОВІДКА
про стан виконання селищного бюджету за І півріччя 2020 року
План виконання селищного бюджету за І півріччя 2020 року по загальному фонду з
урахуванням субвенцій з місцевих бюджетів іншим місцевим бюджетам (557870,00 грн.)
становить 117,7 %, при плані 3451869,58 грн. фактично надійшло 4062101,26 грн.,
перевиконання складає 610231,68 грн., що на 430312,97 грн. більше в порівнянні з минулим
роком (3631788,29 грн.). Власні надходження становлять 126,3% (при плані 2775410,00 грн.
фактично надійшло 3504231,26 грн. перевиконання складає 728821,26 грн.). По спеціальному
фонду фактично надійшло 122269,38 грн.
Фактичне виконання загального обсягу селищного бюджету за І півріччя 2020 року в
сумі 4184370,64 грн. в т.ч. :
- по загальному фонду в сумі
4062101,26 грн.
- спеціальному фонду в сумі
122269,38 грн.
Видаткова частина загального фонду селищного бюджету виконана на 81,7 % при
плані 6000845,58 грн. фактично спрямовано 4905505,32 грн..
план
касові
Організаційне, інформаційно-аналітичне та
матеріально-технічне забезпечення діяльності
обласної ради, районної ради, районної у місті
ради, міської, селищної, сільської рад
1610519,00
Надання дошкільної освіти
2981317,58
Інші програми та заходи у сфері освіти
10000,00
Програма і централ.зах. борот. з туберкул.
0,00
Заходи держ. політики з питань дітей та їх
соціального захисту
3000,00
Оздоровлення та відпочинок дітей
45000,00
Інші вид. на соц.зах ветер.війни та праці
11900,00
Організація та проведення громадських робіт
55360,00
Інші заходи у сфері соц.захисту і соц.забезпеч.
31000,00
Забезпечення діяльності бібліотек
31642,00
Забезпечення діяльності палаців і будинків культ.
185540,00
Інші заходи в галузі культури і мистецтва
13200,00
Організація благоустрою населених пунктів
593250,00
Здійснення заходів із землеустрою
18000,00
Утриман. та розвиток автом.доріг та дорож.інфраструктури
0,00
Заходи з енергозбереження
0,00
Заходи із запобігання та ліквідації надз.ситуацій
4300,00
Інші заходи у сфері засобів масової інформації
20000,00
Резервний фонд
0,00
Інші субвенції з місц. бюджету
381817,00
Субвенція з місцевого бюджету держ.бюджету на
виконання програм соц.-економ. розвитку регіонів
5000,00

Разом

6000845,58

1568810,00
2568404,91
0,00
0,00
3000,00
0,00
10900,00
30483,65
27490,00
25868,76
159854,76
4300,00
390598,24
0,00
0,00
0,00
4300,00
3735,00
0,00
102760,00
5000,00

4905505,32

Видатки селищного бюджету спеціального фонду складають 167698,30 грн. в тому
числі :
касові
Видатки на продукти харчування за рахунок коштів, отриманих як
плата за послуги
видатки по окремим дорученням (заробітна плата з нарахуваннями на
з/плату робітникам залученим до громадських робіт)
видатки від отриманих благодійних внесків, грантів та дарунків
придбано ноутбук
виконані проектні роботи по об’єкту «Капітальний ремонт частини

87817,30
0,00
1800,00
6362,00
61999,00

існуючого дорожнього покриття вул. Шевченко в смт. Нижні Сі рогози
Нижньосірогозький район Херсонська область»
придбано саджанці дуба черешчатого
РАЗОМ:

9720,00
167698,30

Виконання селищного бюджету за І півріччя 2020 року по доходам та касовим видаткам
загального фонду складає в сумах 4062101,26 грн. та 4905505,32 грн. відповідно; по доходах
та касовим видатках спеціального фонду у сумах 122269,38 грн. та 167698,30 грн. відповідно,
залишок коштів, який склався на кінець звітного періоду по загальному та спеціальному
фонду в сумах 198858,77 грн. та 293825,26 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 – 47054,23 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 31629,60 грн. в тому
числі:
загального фонду – 24451,42 грн.(за періодичні видання – 12522,06 грн., за розрахунками з
бюджетом – 10986,00 грн., за розрахунками із соціального страхування – 943,36 грн.);
спеціального фонду – 7178,18 грн.(батьківська плата за харчування дітей).
На звітну дату зареєстрована кредиторська заборгованість в сумі 23834,74 грн. в тому
числі:
загального фонду – 0,00 грн.;
спеціального фонду – 23834,74 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..
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