
Інформація  
відділу фізичної культури та спорту Кіровоградської міської ради 

про використання коштів міського бюджету 
за 2014 рік  

 

        За 2014 рік до загального фонду міського бюджету відділу фізичної культури та 
спорту  надійшло 6367,8 тис.грн., що складає 97,7% річного плану. У порівнянні з 
минулим роком обсяг фінансування загального фонду збільшився на 649,1 тис. грн.   
       На фінансування захищених статей бюджету та енергоносіїв спрямовано 5148,9 
тис.грн. ( 80,9 % загальної суми видатків), у тому числі на оплату праці з 
нарахуваннями – 4669,1 тис.грн. ( 73,3% ), оплату комунальних послуг та 
енергоносіїв – 415,3 тис.грн. ( 6,5% ), на інші поточні видатки – 1219,4 тис. грн.( 20,2 
%) .  
        До спеціального фонду  за 2014 рік надійшло 935,2 тис.грн., що на 829,1 тис.грн. 
більше загальної суми надходжень спеціального фонду 2013 року., та у порівняні з 
2013р. більше надходжень на  88,1%.  
                Кредиторська заборгованість станом на 01.01.2015р. по поточних видатках 
міського бюджету складає 106,9 тис. грн.( видатки на  паливно мастильні матеріали,  
послуги по утриманню та прибиранню приміщень та при будинкових територій, 
послуги зв’язку та інтернету,  заправка картриджів,  послуги з харчування та 
відрядження тренерів викладачів), заборгованість по капітальним видаткам складає 
492,1 тис. грн.( незавершене капітальне будівництво спортивного майданчика зі 
штучним покриттям КЗ”КДЮСШ№2 КМР”).  

 Видатки на утримання органів місцевого самоврядування виконані в сумі 329,5 
тис.грн., тобто 99,5% планових призначень на рік з урахуванням внесених змін, у 
тому числі на заробітну плату з нарахуваннями 249,2 тис.грн.    
.        На програму розвитку фізичної культури та спорту у 2014р. профінансовано 
919,0 тис. грн., що склало 94,2% планових призначень, у порівнянні з минулим 
роком ці видатки збільшились на  611,5 тис. грн., по капітальним видаткам 
профінансовано 99,0 тис. грн. що склало 100 % планових призначень.  
         Видатки на утримання дитячо-юнацьких спортивних шкіл у 2014р. виконані  в 
сумі 5458,4 тис.грн., що складає 97,9 % планових призначень, в тому числі за 
рахунок загального фонду 5069,9 тис.грн., за рахунок спеціального фонду  388,5 
тис.грн. На фінансування захищених статей бюджету та енергоносіїв спрямовано 
4810,9 тис.грн. (88,1% загальної суми видатків), у тому числі на оплату праці з 
нарахуваннями – 4419,9 тис.грн. (81,0%), оплату комунальних послуг та енергоносіїв 
– 391,0 тис.грн. (7,2 %), інші поточні видатки -259,0 тис.грн.(4,7%), капітальні 
видатки -388,5 тис.грн.(7,1%) У порівнянні з минулим роком зазначені видатки 
збільшились на 297,4 тис.грн. 

Дані про використання коштів міського бюджету відділом фізичної культури 
та спорту Кіровоградської міської ради  додаються. 

 
 
 
 
 
            Начальник відділу                                                       О.Г.Куценко 
 


