
УКРАЇНА
ЧОРНОМОРСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

ОЧАКІВСЬКОГО РАЙОНУ 
МИКОЛАЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

РІШЕННЯ

Від 31 січня 2017 року                                    № 27                                  3 сесія 1  скликання
с. Чорноморка

Про затвердження річнго звіту
Рівненської сільської ради
за 2016 рік.

                           Відповідно до п.23 ч.1 ст.26 та п.1,4 ст.61 Закону України “Про місцеве 
самоврядування в Україні” , Закону України “Про державний бюджет на 2012 рік” ст.24,59,80 
Бюджетного кодексу України та інших законодавчих актів України та обговоривши 
інформацію головного бухгалтера Хараім Ольги Олександрівни про річний звіт сільської 
ради за 2016 рік сільська рада

ВИРІШИЛА

           1.Інформацію головного бухгалтера сільської ради про річну звітність за 2016 рік 
              взяти до відома.

            2.Затвердити баланс сільської ради за 2016 рік  (додаток 1)
                    Загальна сума доходів в сумі — 2005362,51 грн.
                     Утому числі загальний фонд — 1876895,28 грн.
                                                  Спеціальний — 128467,23 грн.

                Загальна сума видатків — 1430023,95 грн.
                Утому числі загальний фонд — 1338220,62 грн.
                                             Спеціальний -   91803,33 грн.

            3. Затвердити додатки до балансу :
                -Звіт про надходження та використання коштів загального фонду Форма 2м
              (додаток 4)
               -Звіт про надходження і використання коштів, отриманих як плата за послуги , 
               що надаються бюджетними установами . Форма 4-1м. (додаток 5)
               -Звіт про надходження і використання коштів , отриманих за іншими  
                джерелами власних надходжень бюджетних установ Форма 4-2м(додаток 6)
               -Звіт про надходження і використання інших надходжень спеціального фонду
               Форма 4-3м(додаток 7)
              - Звіт про рух необоротних активів Форма 5 (додаток 15)
               -Звіт про рух матеріалів і продуктів харчування Форма 6 (додаток 16)



            
           -Пояснювальна записка до річного звіту 2016 рік (додаток 14)
           -Звіт про результати фінансової діяльності Форма 9 (додаток 2)
           -Звіт про заборгованість за бюджетними коштами Форма 7м (додаток 10)
           -Довідка про рух грошових коштів ( додаток 3)
           -Довідка про залишки коштів загального та спеціального фондів (додатки 20-22)
           -Довідка про спрямування обсягів власних надходжень, які перевищують
            відповідні витрати , затверджені законом про Державний бюджет України
            за 2016 рік (додаток 30)
            -Довідка  про дебіторську заборгованість за видатками (додаток 33)

                  Сільський голова                                                   А.А.Дмитренко


