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

Юрчиською   сільською   радою 

 

      Сільський   бюджет Юрчиської  сільської  ради  на  2017 рік  призначено  в 

сумі: загальний   фонд  -  1624764 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  та на утримання закладів  

культури – в сумі  223164 грн . 

          Дохідна  частина  бюджету  за 12 місяців  2017 року без урахування 

трансфертів  виконана на  110,68 %  по  загальному  фонду – план  1401600 грн.,  

фактично надійшло  1551268,62  грн. 

           Усього дохідна  частина  бюджету  за 12 місяців  2017 року виконана на  

108,07 %  по  загальному  фонду – план  1624764 грн.,  фактично надійшло  

1755836,62  грн. 

 

            

З А Г А Л Ь Н И Й     Ф О Н Д 

         

            Акцизний податок з реалізації суб’єктами  господарювання роздрібної 

торгівлі підакцизних товарів - виконано  на 137,77% , план – 13900грн., фактично- 

19150 грн. 

       Орендна  плата   з юридичних осіб - виконано  на 114,34% , план – 219570 

грн., фактично- 251048 грн. 

     Єдиний податок з фізичних осіб -  виконано  на 105,7%, план – 630600грн., 

фактично- 666264 грн. 

      Єдиний податок з сільськогосподарських товаровиробників -  виконано  на 

130.7% , план – 351580грн., фактично- 459418 грн. 

                   

       Видаткова  частина  бюджету  виконана  на 97,9 %  по  загальному  фонду –

план – 1643907 грн., фактично 1609612 грн.  

 

З А Г А Л Ь Н И Й      Ф О Н Д 
 

ДЕРЖАВНЕ    УПРАВЛІННЯ 

 

          Загальний  обсяг  видатків  виконано  на   97,45%, план –626964грн., 

фактично – 611005 грн. 

        Оплата   праці – виконано на 99,9%, план – 377260 грн. фактично 377059 грн. 

         Нарахування  на  заробітну  плату  - виконано на 86.7%, план – 90500 грн., 

фактично  - 78479 грн. 

Видатки на предмети, матеріали, обладнання виконано на 99,26 % план – 134150 

грн, фактично – 133153 грн . 

 Інші послуги - виконано  на 87.1%, план- 12078 грн., фактично – 10518 грн. 



 Оплата  електроенергії – виконано  на 40.99%, план –2000 грн.,фактично –819.76 

грн. 

     

                           

 

 

                              

 

ДОШКІЛЬНІ  ЗАКЛАДИ    ОСВІТИ 

     

          Загальний  обсяг  видатків  виконано  на 100%, план – 480186 грн., фактично 

–480170 грн. 

 Оплата праці– виконано на 100%, план –377260 грн. фактично – 377059 грн. 

Нарахування  на  заробітну  плату  - виконано на 100 %, план – 71120грн., 

фактично  - 71116 грн. 

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

Видатки на предмети, матеріали, обладнання виконано на 100 % план – 36776 грн, 

фактично – 36776 грн     

 Оплата інших послуг   виконано  на 99.98%, план –2320 грн ,  фактично – 2319.6 

грн. Оплата   електроенергії – виконано  на 99,9%, план – 7000 грн.,фактично – 

6999.35 грн.                          

       Оплата   інших енергоносіїв – виконано  на 100%, план –5000 грн.,фактично –

5000 грн 

 

БІБЛІОТЕКА 

         Загальний  обсяг  видатків  виконано  на  97,45%, план – 97658 грн., 

фактично – 95172 грн. 

         Оплата   праці – виконано на 98,6%, план – 58850 грн. фактично – 57996грн. 

         Нарахування  на  заробітну  плату  - виконано на 96,03%, план – 13500 грн., 

фактично  - 12964 грн.   

Видатки на предмети, матеріали, обладнання виконано на 99.2 % план – 24108 

грн, фактично – 23919 грн     

 

 

БУДИНОК     КУЛЬТУРИ 

 

          Загальний  обсяг  видатків  виконано  на  97,9 %, план –  272529 грн., 

фактично – 266690 грн. 

      Оплата   праці – виконано на 99,09%, план –140288грн., фактично – 139014 

грн. 

         Нарахування  на  заробітну  плату  - виконано на 97%, план – 36800 грн.,  

фактично  - 35694 грн. 

       Видатки на предмети, матеріали, обладнання виконано на 99,99 % план – 

88575грн, фактично –88565  грн     

    Оплата   електроенергії – виконано  на 49.5%, план –6866грн.,фактично – 

3416 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 ворота у дитячий садок – 18 000 грн., 

закуплено художню літературу для поповнення бібліотечного фонду- 10 000 грн.,  

котел опалювальний в сільську раду – 14 000 грн. 

 

 

 

         Головний   бухгалтер                                          Н.Є. Ляшенко 


