
 
 
 

Інформація  
відділу фізичної культури та спорту Кіровоградської міської ради 

про використання коштів міського бюджету 
за 2015 рік  

 

        За 2015 рік до загального фонду міського бюджету відділу фізичної культури та 
спорту  надійшло 8124,1 тис.грн., що складає 99,9% річного плану.  
       На фінансування захищених статей бюджету та енергоносіїв спрямовано 6221,3 
тис.грн. ( 76,6 % загальної суми видатків), у тому числі на оплату праці з 
нарахуваннями – 5827,7 тис.грн. ( 71,73% ), оплату комунальних послуг та 
енергоносіїв – 377,7 тис.грн. ( 4,65 % ), на інші поточні видатки – 1811,8 тис. грн.( 
22,3 %).  погашення кредиторської заборгованості по незахищеним статтям , яка 
утворилася на 01.01.2015 року у сумі 106,9 тис.грн.(1,32 %).  
        До спеціального фонду  за 2015 рік надійшло 1606,3 тис.грн. які складають 
видатки на придбання спортивного інвентарю та обладнання довгострокового 
користування  для дитячо-юнацьких спортивних шкіл ( 317,0 тис.грн), на  
капітальний ремонт ( 728,3 тис.грн) в т.ч. кап.ремонт системи опалення КЗ 
«КДЮСШ№3 КМР» за адресою вул..Чміленка,31 та вул.Ушакова,3б(стрілецький 
тир), капітальний ремонт даху  , освітлення спортивної зали (КЗ «КДЮСШ №2 
КМР») , облаштування спортивних майданчиків за місцем проживання – 59,0 тис 
.грн., завершення будівництва спортивного майданчика зі штучним покриттям (502,0 
тис.грн) в т.ч. погашення кредиторської заборгованості у сумі 492,8 тис..грн, яка 
утворилася станом на 01.01.2015 році. по будівництву спортивного майданчика зі 
штучним покриттям у комунальному закладі «КДЮСШ №2 КМР» за адресою 
вул..Курганна,64.  

Видатки на утримання органів місцевого самоврядування виконані в сумі 453,6 
тис.грн., тобто 100% планових призначень на рік з урахуванням внесених змін, у 
тому числі на заробітну плату з нарахуваннями 321,8 тис.грн.    
.        На програму розвитку фізичної культури та спорту у 2015р. профінансовано 
1229,5 тис.грн., що склало 99,9% планових призначень. 
         Видатки на утримання дитячо-юнацьких спортивних шкіл у 2015р. виконані  в 
сумі 6441,0 тис.грн., що складає 99,9 % планових призначень, На фінансування 
захищених статей бюджету та енергоносіїв спрямовано 5866,9 тис.грн. (91,1% 
загальної суми видатків), у тому числі на оплату праці з нарахуваннями – 5506,0 
тис.грн. (85,5,0%), оплату комунальних послуг та енергоносіїв – 346,0 т..грн. (5,4 %).  
         Кредиторська заборгованість станом на 01.01.2016 р. відсутня.  
 

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

 
 
        
 


