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Інформація
по роботі постійної комісії Кремінської міської ради
з питань соціально-економічного розвитку, планування,
бюджету та фінансів
за період з січня по грудень 2011 року.

Одним із основних завдань постійної комісії є попередній розгляд  міського бюджету, внесення змін, розгляд звіту про виконання бюджету, планів та програм соціально-економічного розвитку міста.
Бюджетний період становить один календарний рік, який починається 1 січня кожного року і закінчується 31 грудня.
	За звітний період відбулося 30 засідань комісії. Відповідно до законодавства засідання проводилися і в міжсесійний період з метою розгляду перерозподілу бюджетних асигнувань у межах загального обсягу бюджетних призначень.  
	На засіданнях було розглянуто проект міського бюджету на 2011 рік, головний план формування та використання фінансових ресурсів для забезпечення завдань і функцій, які здійснюються органом місцевого самоврядування , який був затверджений рішенням сесії міської ради. 
Затверджений обсяг доходів загального фонду бюджету склав 6531439грн., видатків – 6393830грн. Профіцит загального фонду склав 137609грн., напрямком використання якого визначено надходження коштів із загального фонду бюджету до бюджету розвитку ( спеціального фонду).  
На протязі року комісією було розглянуто низку питань з уточнення показників бюджету. 
 За звітний період обсяг доходів загального фонду бюдету збільшився на 131082,30грн. за рахунок :
- 20000грн. іншої субвенція переданої з районного бюджету;
- 116536грн. додаткової дотації на забезпечення виплат пов”язаних із підвищенням оплати праці на основі ЄТС  наданої з районного бюджету;
та зменшення на 5453,70грн. - по акту ревізії КРВ кошти з загального фонду перенесені до спеціального фонду бюджету.
Обсяг видатків загального фонду бюджету збільшився  на 547774,49грн. за рахунок вищевказаних доходів на 131082,30грн. та за рахунок залишку коштів на початок 2011 року на суму 416692,19грн. Кошти спрямовувалися на оплату енергоносіїв, оздоровлення дітей у літній період, фінансову підтримку ВУВКГ, поточний ремонт приміщень та на проведення загальноміських заходів.
У зв”язку з недостатністтю фінансового ресурсу та з метою недопущення зростання заборгованості  з першочергових видатків Кремінською міською радою за звітний період були отримані короткотермінові позички на покриття тимчасових касових розривів на суму 3093288грн.
Також комісією було розглянуто Програму соціально-економічного та культурного розвитку міста Кремінна , яка була затверджена сесією міської ради. На протязі року вносилися зміни та доповнення до Програми.
Затверджений обсяг доходів спеціального фонду бюджету склав 1505703грн., видатків – 1643312грн. Дефіцит спеціального фонду склав 137609грн., джерелом покриття якого визначено надходження коштів із загального фонду бюджету до бюджету розвитку ( спеціального фонду).  
За звітний  період, шляхом внесення змін до бюджету, обсяг доходів спеціального фонду збільшено на 72923,44грн., видатків – 226494,44грн. За рахунок залишку коштів на початок 2011 року на видатки направлено 153571грн.
Кошти спеціального фонду бюджету направлено на утримання апарату управління за рахунок власних надходжень установи, на харчування дітей у дитячих дошкільних закладах за рахунок батьківської плати, на дотацію житлово-комунальному господарству для проведення капітальних робіт, благоустрій міста  та ремонт доріг, на видатки пов’язані з землеустроєм. За рахунок коштів бюджету розвитку проведено капітальні видатки з ремонту дитячих дошкільних закладів та їх облаштування для введення додаткових груп. Також проведено ряд капітальних видатків за рахунок коштів бюджету розвитку. Проведено заходи з ліквідації сміттєзвалищ та недопущення забруднення навколишнього природного середовища.
Всі прийняті сесією рішення з профільних питань перебувають на контролі у постійній комісії, інформація про хід виконання розглядається регулярно.
У цілому робота комісії проходила плідно та у повному складі.
	
	

ГОЛОВА КОМІСІЇ                                                                     Н.В. ЧЕХУТА					
			

