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УКРАЇНА
КРЕМІНСЬКА МІСЬКА РАДА 
КРЕМІНСЬКОГО РАЙОНУ
ЛУГАНСЬКОЇ ОБЛАСТІ
ШОСТОГО СКЛИКАННЯ
 ТРИДЦЯТЬ ТРЕТЯ СЕСІЯ

РІШЕННЯ № 33/1

“05 ” лютого 2013 р.							
м. Кремінна

Про підсумки виконання 
міського бюджету за 2012 рік

	Заслухавши звіт про виконання міського бюджету за 2012 рік, сесія Кремінської міської ради відзначає, що організація виконання міського бюджету здійснювалась відповідно до вимог Бюджетного кодексу України, Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», положень затверджених Законом України «Про Державний бюджет України на 2012 рік» та рішень Кремінської міської ради про уточнення показників міського бюджету.
	До доходної частини загального фонду міського бюджету за 2012 рік надійшло 7724662,56 грн. при уточненому плані 8284079,00 грн. Виконання доходної частини бюджету загального фонду до встановленого плану по податковим  та неподатковим надходженням  становить 93,3 %. Проти минулого  2011 року доходна частина  бюджету  збільшилась  на 14,1%, або на 1091646,48 грн. За  2011 рік було отримано доходу в сумі  6633016,08 грн. За звітний період зростання надходжень до бюджету міста становить 1091646,48 грн 
		Згідно зведених показників спеціального фонду бюджету річний план надходжень на  2012 рік становить 1856759,00 грн., уточнений план на  2012 рік складає 3275825,48 грн. Фактично  надійшло коштів до спеціального фонду бюджету  станом на 01.01.2013 року у сумі 3665225,37 грн. Процент виконання  надходжень  до уточненого плану становить 111,8 %.      
На фінансування видатків загального фонду міського бюджету за  2012 рік спрямовано 7800308,20 грн., що складає 94,00 %  до обсягу, передбаченого розписом на 2012 року(8298339,21 грн.).Видатки спеціального фонду склали 2293314,27 грн., або 64,68 % до річного плану (3545790,35грн.).
Враховуючи вищевикладене, з метою забезпечення виконання міського бюджету в повному обсязі та своєчасного фінансування першочергових видатків по виплаті заробітної плати з нарахуваннями працівникам бюджетних установ, які фінансуються з міського бюджету, та розрахунків за спожиті енергоносії та комунальні послуги, у відповідності до ст. 80 Бюджетного Кодексу України, керуючись  п. 23 ст. 26 Закону України            “ Про місцеве самоврядування в Україні”, міська рада 

ВИРІШИЛА:

	Затвердити  Звіт про виконання міського бюджету за 2012 рік по доходах в обсязі 11389887,93 грн., в тому числі  по загальному  фонду – 7724662,56 грн., по спеціальному – 3665225,37грн.;

По видатках в обсязі  10093622,47 грн., у тому числі загального фонду –7800308,20 грн., спеціального – 2293314,27 грн., з перевищенням видатків над доходами загального фонду на 75645,64грн., з перевищенням доходів над видатками спеціального фонду – 1371911,10 грн. 
2. Секретарю міської ради розмістити інформацію про виконання міського бюджету за  2012 рік на сайті міської ради  у розділі « Структура бюджету» та провести її обговорення в приміщення міської ради до 01.03.2013р.
	Контроль за виконанням даного рішення покласти на  постійну  комісію Кремінської міської ради  з  питань планування, бюджету та фінансів.





           Міський голова                                            		В.І. Гриценко     
























































