
 
Додаток 10 

до Порядку складання   бюджетної     звітності 

розпорядниками та одержувачами бюджетних 

коштів, звітності фондами 

загальнообов’язкового державного 

соціального і пенсійного страхування (пункт 4 

розділу II) 

              

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА 

за 9 місяців 2018 року 
  Коди 

Установа Виконавчий  комітет Міської ради міста Кропивницького за ЄДРПОУ 04055251 

Територія м. Кропивницький за КОАТУУ 3510100000 

Організаційно-правова форма господарювання Орган місцевого 

самоврядування 

за КОПФГ 420 

Код та назва відомчої класифікації видатків та кредитування державного бюджету 

Код та назва типової  відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету  02  

Виконавчі органи місцевих рад 

Періодичність: квартальна, річна    

 

 

Короткий опис основної діяльності установи 

Найменування  

органу, якому 

підпорядкована 

установа 

Середня 

чисельність 

працівників 

При- 

мітка 

1 2 3 4 

  Виконавчий комітет  Міської ради міста Кропивницького 

утворено для здійснення виконавчих функцій місцевого 

самоврядування та реалізації делегованих повноважень 
виконавчих органів міської влади. 

   Виконавчий комітет  Міської ради міста Кропивницького 

знаходиться за адресою: м. Кропивницький, вул. Велика 
Перспективна, буд 41. 

 Виконавчий комітет  Міської ради міста Кропивницького є 

головним розпорядником коштів та фінансується з міського 

бюджету за КПКВК 0210150, 0210180, 0213191, 0213192, 0213242, 
0217530, 0217680, 0218210, 0218220, 0218230, 0218410, 0218420, 

0219800. 

За КПКВК 0213192 протягом 9 місяців  2018 року  надавалась 
фінансова підтримка  ветеранським організаціям у розмірі 

181300,00 грн.            

За КПКВК 0218410 протягом 9 місяців  2018 року надавалась 
фінансова підтримка віснику  Міської ради міста Кропивницького 

«Вечірня газета»  у розмірі 621700,00 грн. 

За КПКВК 0210150 в третьому кварталі 2018 року надавалась 

фінансова підтримка КП «Управління будинками Міської ради м. 
Кропивницького» в розмірі 900840,00 грн.   

Загальна сума відкритих асигнувань за загальним фондом 

міського бюджету складає 39 999580,51 грн. 
За КПКВК 0219800 протягом звітного періоду надавалась 

субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на 

виконання програм соціально-економічного розвитку регіонів по 
загальному фонду 1 500 000,00 грн., по спеціальному фонду 2 000 

000,00 грн. 

Касові видатки за загальним фондом склали 39 951 481,37  грн.   

Залишок по   КЕКВ 2111 - в сумі 1 989,27 грн. пояснюється тим, 
що на реєстраційний рахунок установи надійшли кошти за не 

використанні відпустки працевлаштованих працівників шляхом 

переведення з інших установ. 
Залишок по КЕКВ 2120 - в сумі 385,00 грн. пояснюється 

проведеним перерахунком по ЄСВ. 

Залишок по КЕКВ 2250 в сумі 3493,56 грн. та КЕКВ 2800 в сумі 

 Міська рада  

міста 

Кропивницького 
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41481,31 грн. пояснюється перенесенням судових засідань, що 

відбудуться у апеляційному суді України протягом наступних 

2018 року. 
Загальна сума відкритих асигнувань за спеціальним фондом 

бюджету   складає 3 853 646,31 грн.  

Касові видатки за спеціальним фондом складають 3 853 646,31 

грн.   
-Дебіторська заборгованість за загальним фондом бюджету станом 

на 01 жовтня 2018 року відсутня. 

-Кредиторська заборгованість по загальному фонду на звітну дату 
відсутня.  

-Дебіторська заборгованість за спеціальним фондом бюджету  на 

01 жовтня 2018 року відсутня.  
-Кредиторська заборгованість по спеціальному фонду на звітну 

дату складає по КПКВК 210150 31180,80 грн.    

 -Прострочена дебіторська та кредиторська заборгованість по 

КЕКВ 2110 та 2270 відсутня. 
-Не зареєстровані в органах казначейства фінансові зобов’язання, 

що обліковуються  у складі кредиторської заборгованості відсутні.  

-В додатку 27 відображено заборгованість   допомоги по 
тимчасовій непрацездатності, вагітності і пологах станом на   01 

жовтня  2018 року в сумі 9 558,70 грн.  

-Кредиторська заборгованість за бюджетними зобов’язаннями, не 
взятими на облік органами Казначейства, зазначеної у Довідці про 

дебіторську та кредиторську заборгованість, які відображаються у 

формі №7д,№7м «Звіт про заборгованість за бюджетними 

коштами» відсутня. 
-Списаної заборгованості у зв’язку із закінченням строку позовної 

давності або за рішенням суду не було. 

-Зобов’язання без відповідних бюджетних асигнувань або з 
перевищенням повноважень, встановлених Бюджетним кодексом 

України, законом про Державний бюджет України, рішенням про 

місцевий бюджет відсутні. 

-Обсяги власних надходжень, які перевищують відповідні 
витрати, затверджені міською радою рішенням про місцевий 

бюджет радою відсутні. 

- Списана заборгованість відсутня. 
-Дебіторська та кредиторська заборгованість за бюджетними 

програмами, бюджетні призначення за якими на відповідний 

період не затверджувались, відсутня.  
-Виконавчий комітет міської ради міста Кропивницького не 

являється платником податку та в системі електронного 

адміністрування не зареєстрований. 

-Курсові різниці відсутні.  
-Іноземні гранти не використовувалися. 

-Кредити установі у звітному періоді не                                                          

надавались. 
-Поточні рахунки  в установах банку відсутні. 

-Перевірки контролюючими органами в звітному періоді не 

проводились. 
-Заборгованість перед бюджетом відсутня. 

-Протоколи про порушення бюджетного законодавства протягом 9 

місяців 2018 року органами Державного казначейства України не 

складались. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Заступник міського голови з питань  

діяльності виконавчих органів ради     О.В. Мосін 

  

Начальник  відділу бухгалтерського обліку -  

головний бухгалтер                              О.П. Господарикова 
05 жовтня 2018 року 

 



 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

одаток 10 

до Порядку складання   бюджетної     звітності 

розпорядниками та одержувачами бюджетних 

коштів, звітності фондами 

загальнообов’язкового державного 

соціального і пенсійного страхування (пункт 4 

розділу II) 

              

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА 

за  1 квартал 2017 року 
  Коди 

    

Установа Виконавчий комітет Кіровоградської міської ради за ЄДРПОУ 04055251 

Територія м. Кіровоград   за КОАТУУ 35101366

00 

Організаційно-правова форма господарювання Орган місцевого 

самоврядування 

за КОПФГ 420 

Код та назва відомчої класифікації видатків та кредитування державного бюджету 

Код та назва типової  відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету  03 

Державні адміністрації, виконавчі органи місцевих рад 

Періодичність: квартальна, річна    

 

 

Короткий опис основної діяльності установи 

Найменування  

органу, якому 

підпорядкована 

установа 

Середня 

чисельність 

працівників 

При- 

мітка 

1 2 3 4 
  Виконавчий комітет Кіровоградської міської ради утворено 

для здійснення виконавчих функцій місцевого 

самоврядування та реалізації делегованих повноважень 
виконавчих органів міської влади. 

   Виконавчий комітет Кіровоградської міської ради 

знаходиться за адресою: м.Кіровоград, вул. В.Перспективна, 
буд 41. 

 Виконавчий комітет Кіровоградської міської ради є 

головним розпорядником коштів та фінансується з міського 
бюджету за КПКВК 0310170, 0313201, 0313202, 

0313400,0317211, 0327212 ,0317830, 0318600   

 

За КПКВК 0313202 протягом 9 місяців   2018 року 
надавалась фінансова підтримка  ветеранським організаціям 

в сумі 80250,00 грн.            

За КПКВК 0327212 протягом   9 місяців   2018 року 
надавалась фінансова підтримка віснику Кіровоградської 

міської ради «Вечірня газета»  в сумі 120000,00 грн.  

Загальна сума відкритих асигнувань за загальним фондом 
міського бюджету складає 5919734,15 грн. 

Касові видатки за загальним фондом склали 5856673,63 грн. 

Невикористані відкриті асигнування складають 63060,52 

грн. 

Кіровоградська 

міська рада  
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Залишок по   КЕКВ 2111 - в сумі 12133,18 грн. 

пояснюється тим, що на реєстраційний рахунок 

установи надійшли кошти за не використанні відпустки 

працевлаштованих працівників шляхом переведення з 

інших установ. 

Залишок по   КЕКВ 2240 - в сумі 1614,53 грн. 

пояснюється тим, що замовлено фінансування з 

міського бюджету на виконання умов договорів 

надання   послуг, що будуть виконані  за 9 місяців   

2018 року. 

Залишок по КЕКВ 2250 в сумі 6158,83 грн. та КЕКВ 

2800 в сумі 38371,70 грн. пояснюється перенесенням 

судових засідань , що відбудуться у апеляційному суді 

України протягом 9 місяців   2018 року Залишок по 

КЕКВ 2271 в сумі 4782,28 пояснюється тим, що 

замовлено фінансування з міського бюджету на 

виконання умов договору про відшкодування   послуг 

теплопостачання, що будуть виконані  у 4 кварталі           

2018 року. 

  Відкриті асигнування за спеціальним фондом 

бюджету розвитку відсутні. Касові видатки за 

спеціальним фондом відсутні.   

-Дебіторська заборгованість за загальним фондом 

бюджету станом на 01 жовтня 2018 року відсутня. 

-Кредиторська заборгованість по загальному фонду на 

звітну дату відсутня.  

-Дебіторська заборгованість за спеціальним фондом 

бюджету  на 01 жовтня 2018 року   відсутня.  

-Кредиторська заборгованість по спеціальному фонду 

на звітну дату відсутня.    

 -Прострочена дебіторська та кредиторська 

заборгованість по КЕКВ 2110 та 2270 відсутня. 

-Не зареєстровані в органах казначейства фінансові 

зобов’язання, що обліковуються  у складі 

кредиторської заборгованості відсутні.  

-В додатку 28 заборгованість   допомоги по тимчасовій 

непрацездатності, вагітності і пологах станом на   01 

жовтня 2018 року складає 3005,72 грн.  

-Кредиторська заборгованість за бюджетними 

зобов’язаннями, не взятими на облік органами 

Казначейства, зазначеної у Довідці про дебіторську та 

кредиторську заборгованість, які відображаються у 

формі №7д,№7м «Звіт про заборгованість за 

бюджетними коштами» відсутня. 

-Списаної заборгованості у зв’язку із закінченням 

строку позовної давності або за рішенням суду не було. 

-Зобов’язання без відповідних бюджетних асигнувань 

або з перевищенням повноважень, встановлених 

Бюджетним кодексом України, законом про 

Державний бюджет України, рішенням про місцевий 

бюджет відсутні. 

-Обсяги власних надходжень, які перевищують 

відповідні витрати, затверджені міською радою 

рішенням про місцевий бюджет радою відсутні. 

-Списана заборгованість відсутня. 

-Дебіторська та кредиторська заборгованість за 

бюджетними програмами , бюджетні призначення за 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



якими на відповідний період не затверджувались, 

відсутня.  

-Виконавчий комітет Кіровоградської міської ради не 

являється платником податку та в системі 

електронного адміністрування не зареєстрований. 

-Курсові різниці відсутні.  

-Іноземні гранти не використовувалися. 

-Кредити установі у звітному періоді не                                                          

надавались. 

-Поточні рахунки  в установах банку відсутні. 

-Перевірки контролюючими органами в звітному 

періоді не проводились. 

-Заборгованість перед бюджетом відсутня. 

-Протоколи про порушення бюджетного законодавства 

протягом 9 місяців 2018 року органами Державного 

казначейства України не складались. 

  

Керівник                                                                                              А.П. Райкович 

 

Начальник  відділу бухгалтерського обліку                           О.П. Господарикова 

 

 

 
05 жовтня 2018 року 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 



 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
Додаток 10 

до Порядку складання   бюджетної     звітності 

розпорядниками та одержувачами бюджетних 

коштів, звітності фондами 

загальнообов’язкового державного 

соціального і пенсійного страхування (пункт 4 

розділу II) 

              

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА 

за  2 квартал 2017 року 
  Коди 

    

Установа Виконавчий комітет Кіровоградської міської ради за ЄДРПОУ 04055251 

Територія м. Кіровоград   за КОАТУУ 35101366

00 

Організаційно-правова форма господарювання Орган місцевого 

самоврядування 

за КОПФГ 420 

Код та назва відомчої класифікації видатків та кредитування державного бюджету 

Код та назва типової  відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету  03 

Державні адміністрації, виконавчі органи місцевих рад 

Періодичність: квартальна, річна    

 

 

Короткий опис основної діяльності установи 

Найменування  

органу, якому 

підпорядкована 

установа 

Середня 

чисельність 

працівників 

При- 

мітка 

1 2 3 4 
  Виконавчий комітет Кіровоградської міської ради утворено 

для здійснення виконавчих функцій місцевого 

самоврядування та реалізації делегованих повноважень 

виконавчих органів міської влади. 
   Виконавчий комітет Кіровоградської міської ради 

знаходиться за адресою: м. Кропивницький,                         

вул. В.Перспективна, буд 41. 
 Виконавчий комітет Кіровоградської міської ради є 

головним розпорядником коштів та фінансується з міського 

бюджету за КПКВК 0310170, 0313201, 0313202, 
0313400,0317211, 0327212 ,0317830, 0318370, 0318600.   

 

За КПКВК 0313202 протягом 2 кварталу   2017 року 

надавалась фінансова підтримка  ветеранським організаціям 
в сумі 132000,00 грн.            

За КПКВК 0327212 протягом   2 кварталу   2017 року 

надавалась фінансова підтримка віснику Кіровоградської 
міської ради «Вечірня газета»  в сумі 270000,00 грн.  

За КПКВК 0318370 надавалась субвенція з місцевого 

бюджету Державному бюджету по загальному фонду – 

380000,00 грн., по спеціальному фонду у розмірі 3320000,00 
грн. 

Загальна сума відкритих асигнувань за загальним фондом 

міського бюджету складає 15636717,26 грн. 
Касові видатки за загальним  фондом склали 15554844,16 

Кіровоградська 

міська рада  
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грн. 

Невикористані відкриті асигнування складають 81873,10 

грн. 

Залишок по   КЕКВ 2111 - в сумі 2632,18 грн. 

пояснюється тим, що на реєстраційний рахунок 

установи надійшли кошти за невикористанні відпустки 

працевлаштованих працівників шляхом переведення з 

інших установ. 

Залишок по   КЕКВ 2210 - в сумі 18400,00 грн. 

пояснюється тим, що замовлено фінансування з 

міського бюджету на виконання умов договору  , що 

будуть виконані  у 3 кварталі 2017 року. 

Залишок по КЕКВ 2250 в сумі 3661,47 грн. та КЕКВ 

2800 в сумі 40645,23 грн. пояснюється перенесенням 

судових засідань , що відбудуться у апеляційному суді 

України протягом у 3 кварталі 2017 року. 

Залишок по КЕКВ 2271 в сумі 3534,22 грн. 

пояснюється тим, що замовлено фінансування з 

міського бюджету на виконання умов договору про 

відшкодування   послуг теплопостачання, що будуть 

виконані  у  4 кварталі 2017 року. 

Залишок коштів по КЕКВ 27300 у сумі 13000,00 грн. 

пояснюється тим, що на рахунок установи повернуті 

кошти, що не отримали громадяни міста з поважних 

причин.  

  Відкриті асигнування за спеціальним фондом 

бюджету розвитку відсутні. Касові видатки за 

спеціальним фондом відсутні.   

-Дебіторська заборгованість за загальним фондом 

бюджету станом на 01 липня 2017 року відсутня. 

-Кредиторська заборгованість по загальному фонду на 

звітну дату відсутня.  

-Дебіторська заборгованість за спеціальним фондом 

бюджету  на 01 липня 2017 року відсутня.  

-Кредиторська заборгованість по спеціальному фонду 

на звітну дату відсутня.    

 -Прострочена дебіторська та кредиторська 

заборгованість по КЕКВ 2110 та 2270 відсутня. 

-Не зареєстровані в органах казначейства фінансові 

зобов’язання, що обліковуються  у складі 

кредиторської заборгованості відсутні.  

-В додатку 28 заборгованість   допомоги по тимчасовій 

непрацездатності, вагітності і пологах станом на   

01квітня 2017 року складає 738,00 грн.  

-Кредиторська заборгованість за бюджетними 

зобов’язаннями, не взятими на облік органами 

Казначейства, зазначеної у Довідці про дебіторську та 

кредиторську заборгованість, які відображаються у 

формі №7д,№7м «Звіт про заборгованість за 

бюджетними коштами» відсутня. 

-Списаної заборгованості у зв’язку із закінченням 

строку позовної давності або за рішенням суду не було. 

-Зобов’язання без відповідних бюджетних асигнувань 

або з перевищенням повноважень, встановлених 

Бюджетним кодексом України, законом про 

Державний бюджет України, рішенням про місцевий 

бюджет відсутні. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



-Обсяги власних надходжень, які перевищують 

відповідні витрати, затверджені міською радою 

рішенням про місцевий бюджет радою відсутні. 

-Списана заборгованість відсутня. 

-Дебіторська та кредиторська заборгованість за 

бюджетними програмами , бюджетні призначення за 

якими на відповідний період не затверджувались, 

відсутня.  

-Виконавчий комітет Кіровоградської міської ради не 

являється платником податку та в системі 

електронного адміністрування не зареєстрований. 

-Курсові різниці відсутні.  

-Іноземні гранти не використовувалися. 

-Кредити установі у звітному періоді не                                                          

надавались. 

-Поточні рахунки  в установах банку відсутні. 

-Перевірки контролюючими органами в звітному 

періоді не проводились. 

-Заборгованість перед бюджетом відсутня. 

-Протоколи про порушення бюджетного законодавства 

протягом 2 кварталу 2017 року органами Державного 

казначейства України не складались. 

  

Керівник                                                                                              А.П. Райкович 

 

Начальник  відділу бухгалтерського обліку                           О.П. Господарикова 

 

 

 
10 липня 2017 року 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 



 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
Додаток 10 

до Порядку складання   бюджетної     звітності 

розпорядниками та одержувачами бюджетних 

коштів, звітності фондами 

загальнообов’язкового державного 

соціального і пенсійного страхування (пункт 4 

розділу II) 

              

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА 

за  3 квартал 2017 року 
  Коди 

    

Установа Виконавчий комітет Кіровоградської міської ради за ЄДРПОУ 04055251 

Територія м. Кіровоград   за КОАТУУ 35101366

00 

Організаційно-правова форма господарювання Орган місцевого 

самоврядування 

за КОПФГ 420 

Код та назва відомчої класифікації видатків та кредитування державного бюджету 

Код та назва типової  відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету  03 

Державні адміністрації, виконавчі органи місцевих рад 

Періодичність: квартальна, річна    

 

 

Короткий опис основної діяльності установи 

Найменування  

органу, якому 

підпорядкована 

установа 

Середня 

чисельність 

працівників 

При- 

мітка 

1 2 3 4 
  Виконавчий комітет Кіровоградської міської ради утворено 

для здійснення виконавчих функцій місцевого 

самоврядування та реалізації делегованих повноважень 

виконавчих органів міської влади. 
   Виконавчий комітет Кіровоградської міської ради 

знаходиться за адресою: м. Кропивницький,                         

вул. В.Перспективна, буд 41. 
 Виконавчий комітет Кіровоградської міської ради є 

головним розпорядником коштів та фінансується з міського 

бюджету за КПКВК 0310170, 0313201, 0313202, 
0313400,0317211, 0327212 ,0317830, 0318370, 0318600.   

 

За КПКВК 0313202 протягом 3 кварталу   2017 року 

надавалась фінансова підтримка  ветеранським організаціям 
в сумі 170000,00 грн.            

За КПКВК 0327212 протягом   3 кварталу   2017 року 

надавалась фінансова підтримка віснику Кіровоградської 
міської ради «Вечірня газета»  в сумі 480000,00 грн. 

За КПКВК 0310170  протягом 3 кварталу   2017 року 

надавались кошти в сумі 1123200,00 грн. КП «Управління 

будинками Кіровоградської міської ради», як одержувачу 
бюджетних коштів  за видатками головного розпорядника 

бюджетних коштів виконавчого комітету Кіровоградської 

міської ради.   
За КПКВК 0318370 надавалась субвенція з місцевого 

Кіровоградська 

міська рада  
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бюджету Державному бюджету по загальному фонду – 

380000,00 грн., по спеціальному фонду у розмірі 3320000,00 

грн. 
Загальна сума відкритих асигнувань за загальним фондом 

міського бюджету складає 29545487,55 грн. 

Касові видатки за загальним  фондом склали 29530429,02 

грн. 
Невикористані відкриті асигнування складають 15058,53 

грн. 

  
Залишок по   КЕКВ 2210 - в сумі 5926,86 грн. 

пояснюється тим, що замовлено фінансування з 

міського бюджету на виконання умов договору  , що 

будуть виконані  у 4 кварталі 2017 року. 

Залишок по КЕКВ 2250 в сумі 475,47 грн. та КЕКВ 

2800 в сумі 4890,23 грн. пояснюється перенесенням 

судових засідань , що відбудуться у апеляційному суді 

України протягом у 4 кварталі 2017 року. 

Залишок по КЕКВ 2282 в сумі 231,72 грн. пояснюється 

тим, що замовлено фінансування з міського бюджету 

на виконання умов договору про навчання посадової 

особи, яка з поважних причин пройде навчання у 4 

кварталі 2017 року.     

Залишок по КЕКВ 2271 в сумі 3534,22 грн. 

пояснюється тим, що замовлено фінансування з 

міського бюджету на виконання умов договору про 

відшкодування   послуг теплопостачання, що будуть 

виконані  у  4 кварталі 2017 року. 

Залишок коштів по КЕКВ 2730 у сумі 0,03 грн. 

пояснюється автоматичною помилкою. 

  Загальна сума відкритих асигнувань за спеціальним 

фондом бюджету   складає 3699169,80 грн..  

Касові видатки за спеціальним фондом складають 

3699169,80 грн.   

-Дебіторська заборгованість за загальним фондом 

бюджету станом на 01 жовтня 2017 року відсутня. 

-Кредиторська заборгованість по загальному фонду на 

звітну дату відсутня.  

-Дебіторська заборгованість за спеціальним фондом 

бюджету  на 01 жовтня 2017 року відсутня.  

-Кредиторська заборгованість по спеціальному фонду 

на звітну дату відсутня.    

 -Прострочена дебіторська та кредиторська 

заборгованість по КЕКВ 2110 та 2270 відсутня. 

-Не зареєстровані в органах казначейства фінансові 

зобов’язання, що обліковуються  у складі 

кредиторської заборгованості відсутні.  

-В додатку 28 відображено заборгованість   допомоги 

по тимчасовій непрацездатності, вагітності і пологах 

станом на   01жовтня  2017 року в сумі 5075,00 грн.  

-Кредиторська заборгованість за бюджетними 

зобов’язаннями, не взятими на облік органами 

Казначейства, зазначеної у Довідці про дебіторську та 

кредиторську заборгованість, які відображаються у 

формі №7д,№7м «Звіт про заборгованість за 

бюджетними коштами» відсутня. 

-Списаної заборгованості у зв’язку із закінченням 

строку позовної давності або за рішенням суду не було. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



-Зобов’язання без відповідних бюджетних асигнувань 

або з перевищенням повноважень, встановлених 

Бюджетним кодексом України, законом про 

Державний бюджет України, рішенням про місцевий 

бюджет відсутні. 

-Обсяги власних надходжень, які перевищують 

відповідні витрати, затверджені міською радою 

рішенням про місцевий бюджет радою відсутні. 

- Списана заборгованість відсутня. 

-Дебіторська та кредиторська заборгованість за 

бюджетними програмами , бюджетні призначення за 

якими на відповідний період не затверджувались, 

відсутня.  

-Виконавчий комітет Кіровоградської міської ради не 

являється платником податку та в системі 

електронного адміністрування не зареєстрований. 

-Курсові різниці відсутні.  

-Іноземні гранти не використовувалися. 

-Кредити установі у звітному періоді не                                                          

надавались. 

-Поточні рахунки  в установах банку відсутні. 

-Перевірки контролюючими органами в звітному 

періоді не проводились. 

-Заборгованість перед бюджетом відсутня. 

-Протоколи про порушення бюджетного законодавства 

протягом 3 кварталу 2017 року органами Державного 

казначейства України не складались. 

  

Керівник                                                                                              А.П. Райкович 

 

Начальник  відділу бухгалтерського обліку                           О.П. Господарикова 
 

 

 
10 жовтня 2017 року 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 



 

 

 
 

 

 
 

 

 
Додаток 10 

до Порядку складання   бюджетної     звітності 

розпорядниками та одержувачами бюджетних 

коштів, звітності фондами 

загальнообов’язкового державного 

соціального і пенсійного страхування (пункт 4 

розділу II) 

              

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА 

за 2017 рік 
  Коди 

    

Установа Виконавчий  комітет Міської ради міста Кропивницького за ЄДРПОУ 04055251 

Територія м. Кропивницький за КОАТУУ 3510100000 

Організаційно-правова форма господарювання Орган місцевого 

самоврядування 

за КОПФГ 420 

Код та назва відомчої класифікації видатків та кредитування державного бюджету 

Код та назва типової  відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету  03 

Державні адміністрації, виконавчі органи місцевих рад 

Періодичність: квартальна, річна    

 

 

Короткий опис основної діяльності установи 

Найменування  

органу, якому 

підпорядкована 

установа 

Середня 

чисельність 

працівників 

При- 

мітка 

1 2 3 4 
  Виконавчий комітет  Міської ради міста Кропивницького 

утворено для здійснення виконавчих функцій місцевого 

самоврядування та реалізації делегованих повноважень 
виконавчих органів міської влади. 

   Виконавчий комітет  Міської ради міста Кропивницького 

знаходиться за адресою: м. Кропивницький, вул. Велика 
Перспективна, буд 41. 

 Виконавчий комітет  Міської ради міста Кропивницького є 

головним розпорядником коштів та фінансується з міського 

бюджету за КПКВК 0310170, 0313201, 0313202, 0313400, 
0317211, 0327212 ,0317830, 0318370, 0318600.   

 

За КПКВК 0313202 протягом  2017 року  надавалась 
фінансова підтримка  ветеранським організаціям у розмірі 

263000,00 грн.            

За КПКВК 0327212 протягом 2017 року надавалась 

фінансова підтримка віснику Кіровоградської міської ради 
«Вечірня газета»  у розмірі 710000,00 грн. 

За КПКВК 0310170  протягом  2017 року надавались кошти 

в сумі 2056600,00 грн. КП «Управління будинками 
Кіровоградської міської ради», як одержувачу бюджетних 

коштів  за видатками головного розпорядника бюджетних 

коштів Виконавчий комітет Міської ради міста 
Кропивницького.   

За КПКВК 0318370 надавалась субвенція з місцевого 

бюджету Державному бюджету по загальному фонду – 

379443,00 грн., по спеціальному фонду у розмірі 

 Міська рада  

міста 

Кропивницького 
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3318413,74грн. 

Загальна сума відкритих асигнувань за загальним фондом 

міського бюджету складає 43086478,79 грн. 
Касові видатки за загальним  фондом склали 43087508,05 

грн.   

  Загальна сума відкритих асигнувань за спеціальним 

фондом бюджету   складає 3944291,54 грн..  
Касові видатки за спеціальним фондом складають 

3944291,54 грн.   

-Дебіторська заборгованість за загальним фондом бюджету 
станом на 01 січня 2018 року відсутня. 

-Кредиторська заборгованість по загальному фонду на 

звітну дату відсутня.  
-Дебіторська заборгованість за спеціальним фондом 

бюджету  на 01 січня 2018 року відсутня.  

-Кредиторська заборгованість по спеціальному фонду на 

звітну дату відсутня.    
 -Прострочена дебіторська та кредиторська заборгованість 

по КЕКВ 2110 та 2270 відсутня. 

-Не зареєстровані в органах казначейства фінансові 
зобов’язання, що обліковуються  у складі кредиторської 

заборгованості відсутні.  

-В додатку 28 відображено заборгованість   допомоги по 
тимчасовій непрацездатності, вагітності і пологах станом на   

01січня  2018 року в сумі 7598,00 грн.  

-Кредиторська заборгованість за бюджетними 

зобов’язаннями, не взятими на облік органами 
Казначейства, зазначеної у Довідці про дебіторську та 

кредиторську заборгованість, які відображаються у формі 

№7д,№7м «Звіт про заборгованість за бюджетними 
коштами» відсутня. 

-Списаної заборгованості у зв’язку із закінченням строку 

позовної давності або за рішенням суду не було. 

-Зобов’язання без відповідних бюджетних асигнувань або з 
перевищенням повноважень, встановлених Бюджетним 

кодексом України, законом про Державний бюджет 

України, рішенням про місцевий бюджет відсутні. 
-Обсяги власних надходжень, які перевищують відповідні 

витрати, затверджені міською радою рішенням про місцевий 

бюджет радою відсутні. 
- Списана заборгованість відсутня. 

-Дебіторська та кредиторська заборгованість за бюджетними 

програмами , бюджетні призначення за якими на 

відповідний період не затверджувались, відсутня.  
-Виконавчий комітет міської ради міста Кропивницького не 

являється платником податку та в системі електронного 

адміністрування не зареєстрований. 
-Курсові різниці відсутні.  

-Іноземні гранти не використовувалися. 

-Кредити установі у звітному періоді не                                                          
надавались. 

-Поточні рахунки  в установах банку відсутні. 

-Перевірки контролюючими органами в звітному періоді не 

проводились. 
-Заборгованість перед бюджетом відсутня. 

-Протоколи про порушення бюджетного законодавства 

протягом 2017 року органами Державного казначейства 
України не складались. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Міський голова        А.П. Райкович 

  

Начальник  відділу бухгалтерського обліку   



- головний бухгалтер                              О.П. Господарикова 

 
09 січня 2018 року 
 

 

 

 
 

 
Додаток 10 

до Порядку складання   бюджетної     звітності 

розпорядниками та одержувачами бюджетних 

коштів, звітності фондами 

загальнообов’язкового державного 

соціального і пенсійного страхування (пункт 4 

розділу II) 

              

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА 

за 1 квартал 2018 року 
  Коди 

    

Установа Виконавчий  комітет Міської ради міста Кропивницького за ЄДРПОУ 04055251 

Територія м. Кропивницький за КОАТУУ 3510100000 

Організаційно-правова форма господарювання Орган місцевого 

самоврядування 

за КОПФГ 420 

Код та назва відомчої класифікації видатків та кредитування державного бюджету 

Код та назва типової  відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету  02  

Виконавчі органи місцевих рад 

Періодичність: квартальна, річна    

 

 

Короткий опис основної діяльності установи 

Найменування  

органу, якому 

підпорядкована 

установа 

Середня 

чисельність 

працівників 

При- 

мітка 

1 2 3 4 
  Виконавчий комітет  Міської ради міста Кропивницького 

утворено для здійснення виконавчих функцій місцевого 

самоврядування та реалізації делегованих повноважень 

виконавчих органів міської влади. 
   Виконавчий комітет  Міської ради міста Кропивницького 

знаходиться за адресою: м. Кропивницький, вул. Велика 

Перспективна, буд 41. 
 Виконавчий комітет  Міської ради міста Кропивницького є 

головним розпорядником коштів та фінансується з міського 

бюджету за КПКВК 0210150, 0210180, 0213190, 0213191, 
0213192, 0213242, 0217530, 0217680, 0218210, 0218220, 

0218230, 0218410, 0218420. 

За КПКВК 0213192 протягом першого кварталу  2018 року  

надавалась фінансова підтримка  ветеранським організаціям 
у розмірі 47570,00 грн.            

За КПКВК 0218410 протягом першого кварталу 2018 року 

надавалась фінансова підтримка віснику Кіровоградської 
міської ради «Вечірня газета»  у розмірі 195600,00 грн.   

Загальна сума відкритих асигнувань за загальним фондом 

міського бюджету складає 9223818,02 грн. 
Касові видатки за загальним  фондом склали 9222260,69 грн.   

Загальна сума відкритих асигнувань за спеціальним фондом 

бюджету   складає 872120,45 грн.  

Касові видатки за спеціальним фондом складають 872120,45 
грн.   

-Дебіторська заборгованість за загальним фондом бюджету 

 Міська рада  

міста 

Кропивницького 
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станом на 01 квітня 2018 року відсутня. 

-Кредиторська заборгованість по загальному фонду на 

звітну дату відсутня.  
-Дебіторська заборгованість за спеціальним фондом 

бюджету  на 01 квітня 2018 року відсутня.  

-Кредиторська заборгованість по спеціальному фонду на 

звітну дату відсутня.    
 -Прострочена дебіторська та кредиторська заборгованість 

по КЕКВ 2110 та 2270 відсутня. 

 
-Не зареєстровані в органах казначейства фінансові 

зобов’язання, що обліковуються  у складі кредиторської 

заборгованості відсутні.  
-В додатку 28 відображено заборгованість   допомоги по 

тимчасовій непрацездатності, вагітності і пологах станом на   

01квітня  2018 року в сумі 4616,90 грн.  

-Кредиторська заборгованість за бюджетними 
зобов’язаннями, не взятими на облік органами 

Казначейства, зазначеної у Довідці про дебіторську та 

кредиторську заборгованість, які відображаються у формі 
№7д,№7м «Звіт про заборгованість за бюджетними 

коштами» відсутня. 

-Списаної заборгованості у зв’язку із закінченням строку 
позовної давності або за рішенням суду не було. 

-Зобов’язання без відповідних бюджетних асигнувань або з 

перевищенням повноважень, встановлених Бюджетним 

кодексом України, законом про Державний бюджет 
України, рішенням про місцевий бюджет відсутні. 

-Обсяги власних надходжень, які перевищують відповідні 

витрати, затверджені міською радою рішенням про місцевий 
бюджет радою відсутні. 

- Списана заборгованість відсутня. 

-Дебіторська та кредиторська заборгованість за бюджетними 

програмами, бюджетні призначення за якими на відповідний 
період не затверджувались, відсутня.  

-Виконавчий комітет міської ради міста Кропивницького не 

являється платником податку та в системі електронного 
адміністрування не зареєстрований. 

-Курсові різниці відсутні.  

-Іноземні гранти не використовувалися. 
-Кредити установі у звітному періоді не                                                          

надавались. 

-Поточні рахунки  в установах банку відсутні. 

-Перевірки контролюючими органами в звітному періоді не 
проводились. 

-Заборгованість перед бюджетом відсутня. 

-Протоколи про порушення бюджетного законодавства 
протягом1кварталу2018 року органами Державного 

казначейства України не складались. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Міський голова        А.П. Райкович 

  

Начальник  відділу бухгалтерського обліку -  

головний бухгалтер                              О.П. Господарикова 

 
05 квітня 2018 року 

 

 

 
 

 

 



 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

Додаток 10 

до Порядку складання   бюджетної     звітності 

розпорядниками та одержувачами бюджетних 

коштів, звітності фондами 

загальнообов’язкового державного 

соціального і пенсійного страхування (пункт 4 

розділу II) 

              

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА 

за 2 квартал 2018 року 
  Коди 

    

Установа Виконавчий  комітет Міської ради міста Кропивницького за ЄДРПОУ 04055251 

Територія м. Кропивницький за КОАТУУ 3510100000 

Організаційно-правова форма господарювання Орган місцевого 

самоврядування 

за КОПФГ 420 

Код та назва відомчої класифікації видатків та кредитування державного бюджету 

Код та назва типової  відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету  02  

Виконавчі органи місцевих рад 
Періодичність: квартальна, річна    

 

 

Короткий опис основної діяльності установи 

Найменування  

органу, якому 

підпорядкована 

установа 

Середня 

чисельність 

працівників 

При- 

мітка 

1 2 3 4 

  Виконавчий комітет  Міської ради міста Кропивницького 
утворено для здійснення виконавчих функцій місцевого 

самоврядування та реалізації делегованих повноважень 

виконавчих органів міської влади. 
   Виконавчий комітет  Міської ради міста Кропивницького 

знаходиться за адресою: м. Кропивницький, вул. Велика 

Перспективна, буд 41. 

 Виконавчий комітет  Міської ради міста Кропивницького є 
головним розпорядником коштів та фінансується з міського 

бюджету за КПКВК 0210150, 0210180, 0213190, 0213191, 

0213192, 0213242, 0217530, 0217680, 0218210, 0218220, 
0218230, 0218410, 0218420, 0219800. 

За КПКВК 0213192 протягом двох кварталів  2018 року  

надавалась фінансова підтримка  ветеранським організаціям 

у розмірі 61552,00 грн.            
За КПКВК 0218410 протягом двох кварталів 2018 року 

надавалась фінансова підтримка віснику  Міської ради міста 

Кропивницького «Вечірня газета»  у розмірі 391300,00 грн.   
Загальна сума відкритих асигнувань за загальним фондом 

міського бюджету складає 26234478,50 грн. 

За КПКВК 0219800 протягом другого кварталу надавалась 
субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на 

виконання програм соціально-економічного розвитку 

регіонів по загальному фонду 2000000,00 грн., по 

спеціальному фонду 1500000,00 грн. 

 Міська рада  

міста 

Кропивницького 
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Касові видатки за загальним фондом склали 26144170,09 

грн.   

Загальна сума відкритих асигнувань за спеціальним фондом 
бюджету   складає 2598890,45 грн.  

Касові видатки за спеціальним фондом складають 

2598890,45 грн.   

-Дебіторська заборгованість за загальним фондом бюджету 
станом на 01 липня 2018 року відсутня. 

-Кредиторська заборгованість по загальному фонду на 

звітну дату відсутня.  
-Дебіторська заборгованість за спеціальним фондом 

бюджету  на 01 липня 2018 року відсутня.  

-Кредиторська заборгованість по спеціальному фонду на 
звітну дату відсутня.    

 -Прострочена дебіторська та кредиторська заборгованість 

по КЕКВ 2110 та 2270 відсутня. 

-Не зареєстровані в органах казначейства фінансові 
зобов’язання, що обліковуються  у складі кредиторської 

заборгованості відсутні.  

-В додатку 27 відображено заборгованість   допомоги по 
тимчасовій непрацездатності, вагітності і пологах станом на   

01липня  2018 року в сумі 23464,37 грн.  

-Кредиторська заборгованість за бюджетними 
зобов’язаннями, не взятими на облік органами 

Казначейства, зазначеної у Довідці про дебіторську та 

кредиторську заборгованість, які відображаються у формі 

№7д,№7м «Звіт про заборгованість за бюджетними 
коштами» відсутня. 

-Списаної заборгованості у зв’язку із закінченням строку 

позовної давності або за рішенням суду не було. 
-Зобов’язання без відповідних бюджетних асигнувань або з 

перевищенням повноважень, встановлених Бюджетним 

кодексом України, законом про Державний бюджет 

України, рішенням про місцевий бюджет відсутні. 
-Обсяги власних надходжень, які перевищують відповідні 

витрати, затверджені міською радою рішенням про місцевий 

бюджет радою відсутні. 
- Списана заборгованість відсутня. 

-Дебіторська та кредиторська заборгованість за бюджетними 

програмами, бюджетні призначення за якими на відповідний 
період не затверджувались, відсутня.  

-Виконавчий комітет міської ради міста Кропивницького не 

являється платником податку та в системі електронного 

адміністрування не зареєстрований. 
-Курсові різниці відсутні.  

-Іноземні гранти не використовувалися. 

-Кредити установі у звітному періоді не                                                          
надавались. 

-Поточні рахунки  в установах банку відсутні. 

-Перевірки контролюючими органами в звітному періоді не 
проводились. 

-Заборгованість перед бюджетом відсутня. 

-Протоколи про порушення бюджетного законодавства 

протягом 2 кварталу 2018 року органами Державного 
казначейства України не складались. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Міський голова        А.П. Райкович 

  

Начальник  відділу бухгалтерського обліку -  

головний бухгалтер                              О.П. Господарикова 

 
06 липня 2018 року 



 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 


