
І Н Ф О Р М А Ц І Я 
про  виконання  бюджету   за   12  місяців  2017 року 

Тимошівською   сільською   радою 

 

      Сільський   бюджет Тимошівської  сільської  ради  на  2017 рік  призначено  в 

сумі: загальний   фонд  -  1389356 грн.  і  спеціальний   фонд – 34188 грн.,  

затверджений  сесією  сільської  ради  від  23.12.2016 року  № 10- 2/VІІ "Про  

сільський  бюджет на 2017 рік". 

   У складі  доходів  сільського бюджету  враховано  обсяг  субвенції з  районного  

бюджету  на утримання дошкільних закладів освіти -182196 грн та на утримання 

закладів  культури – 79072грн . 

          Дохідна  частина  бюджету  за 12 місяців  2017 року   виконана на  108,5 %  

по  загальному  фонду – план  1172700грн.,  фактично   1272532 грн. 

                    З А Г А Л Ь Н И Й     Ф О Н Д 

        Рентна плата за спеціальне використання лісових ресурсів  - виконано  на  

138,6%, план – 121800 грн., фактично  - 168881 грн. 

        Акцизний податок з реалізації суб’єктами  господарювання роздрібної 

торгівлі підакцизних товарів - виконано  на 106,7% , план – 13500грн., фактично- 

14407 грн. 

       Орендна  плата   з юридичних осіб - виконано  на 103,3% , план –510000грн., 

фактично- 527058 грн. 

     Єдиний податок з фізичних осіб -  виконано  на 128,8%, план – 50500грн., 

фактично- 65055 грн. 

      Єдиний податок з сільськогосподарських товаровиробників -  виконано  на 

106,0% , план – 345700грн., фактично- 366580 грн. 

                   

       Видаткова  частина  бюджету  виконана  на 92,4 %  по  загальному  фонду –

план - 1648323 грн., фактично 1524562 грн.  

 

З А Г А Л Ь Н И Й      Ф О Н Д 
 

ДЕРЖАВНЕ    УПРАВЛІННЯ 

          Загальний  обсяг  видатків  виконано  на   99,3%, план –505500грн., 

фактично – 502361 грн. 

        Оплата   праці – виконано на 99,4%, план – 376900 грн. фактично 374749 грн. 

         Нарахування  на  заробітну  плату  - виконано на 100%, план – 78000 грн., 

фактично  - 77998грн. 

Видатки на предмети, матеріали, обладнання виконано на 98,3 % план – 31035грн, 

фактично – 30704 грн . 

 Інші послуги - виконано  на 98,2%, план- 10305грн., фактично – 10129 грн. 

 Оплата  електроенергії – виконано  на 100%, план –4000грн.,фактично –4000 грн. 

     

                           

 

 

                              

 



ДОШКІЛЬНІ  ЗАКЛАДИ    ОСВІТИ 

     

          Загальний  обсяг  видатків  виконано  на 98,5%, план – 535680грн., фактично 

–527758 грн. 

 Оплата праці– виконано на 99,3%, план –338940 грн. фактично – 336634 грн. 

Нарахування  на  заробітну  плату  - виконано на 99,2%, план –75000грн., 

фактично  - 74376 грн. 

Продукти  харчування- виконано на 91,2%, план –39260 грн,фактично – 35893 грн     

Видатки на предмети, матеріали, обладнання виконано на 99,2 % план – 38490грн, 

фактично – 38205 грн     

 Оплата інших послуг   виконано  на 97,3%, план –5620 грн ,  фактично – 5459грн. 

Оплата   електроенергії – виконано  на 93,9%, план –17240 грн.,фактично – 

16195грн.                          

       Оплата   інших енергоносіїв – виконано  на 99,4%, план –21000 грн.,фактично 

–20865 грн 

СОЦІАЛЬНИЙ  ЗАХИСТ 

        Видатки  на  соціальний  захист  та  соціальне  забезпечення  виконано  на 

100,0%, план 13000 грн., фактично – 13000грн. 

 

 

БІБЛІОТЕКА 

         Загальний  обсяг  видатків  виконано  на  99,3%, план –45948 грн., фактично 

– 45634грн. 

         Оплата   праці – виконано на 99,7%, план – 32994 грн. фактично – 32907грн. 

         Нарахування  на  заробітну  плату  - виконано на 97,5%, план – 9200 грн., 

фактично  - 8975 грн.   

 

БУДИНОК     КУЛЬТУРИ 

          Загальний  обсяг  видатків  виконано  на  98,9 %, план –  240020 грн., 

фактично – 229386грн. 

      Оплата   праці – виконано на 99,8%, план –160175грн., фактично – 159955 грн. 

         Нарахування  на  заробітну  плату  - виконано на 99,8%, план – 36690 грн.,  

фактично  - 36643 грн. 

       Видатки на предмети, матеріали, обладнання виконано на 92,2 % план – 

28515грн, фактично –26301  грн     

    Оплата   електроенергії – виконано  на 100,0%, план –5000грн., фактично – 

5000 грн.            

       Заборгованості  по  виплаті  заробітної  плати,  по  оплаті  за  природний  газ, 

електроенергію, послугах  зв”язку  станом   на  1 січня  2018 року  немає. 

 

По  капітальних видатках було придбано пральну машину-автомат у дитячий 

садок – 6300 грн., дитячі постільні комплекти, матраци, рушники на суму  

13380 грн., закуплено художню літературу для поповнення бібліотечного фонду-

3259 грн.,  дитячий ігровий майданчик – 59680 грн. 

 

 

 

         Головний   бухгалтер                                                             Л.Г.Солонько 


