
ЗВІТ ПРО РОБОТУ ЗА 2021 РІК 

 

У 2021 році відділом бухгалтерського обліку міської ради проведено 

оплати на загальну суму 63,7 млн.грн, у тому числі за рахунок коштів 

загального фонду бюджету - 60,8 млн.грн, спеціального фонду - 2,9 млн.грн. 

Загалом виконання становить 99,6 % кошторисних призначень, що засвідчує 

високу ефективність бюджетних програм виконавчого комітету. 

Протягом 2021 року відділом бухгалтерського обліку Кропивницької 

міської ради здійснювався фінансово-господарський супровід наступних 

місцевих програм: 

-  Програма виконання судових рішень про стягнення коштів з 

Виконавчого комітету Кропивницької міської ради на 2019-2021 роки; 

-  Програма фінансового забезпечення нагородження відзнаками 

Кропивницької міської ради та виконавчого комітету на 2019-2021  роки; 

- Програма забезпечення умов діяльності депутатів міської ради на          

2021-2023 роки; 

- Програма з розвитку і управління персоналом в Міській раді міста 

Кропивницького на 2020-2022 роки; 

- Програма сприяння розвитку громадянського суспільства в місті 

Кропивницькому на 2020-2022 роки "Діалог"; 

- Програми розвитку місцевого електронного урядування на                         

2019-2021 роки; 

- Програма запобігання надзвичайним ситуаціям та ліквідації їх 

наслідків на 2019- 2021 роки; 

- Комплексна програма діяльності міської дружини міста 

Кропивницького на 2019- 2021 роки; 

- Програма територіальної оборони та підтримання постійної 

мобілізаційної готовності міста Кропивницького на 2019-2021 роки; 

- Міська програма профілактики та протидії злочинності “Безпечне 

місто” на 2021-2023 роки; 

- Програма висвітлення діяльності Міської ради міста 

Кропивницького та її виконавчого комітету на 2020-2022 роки; 

- Програма боротьби з амброзією полинолистою на території міста 

Кропивницького на 2019-2023 роки. 

На виконання заходів наведених галузевих програм проведено видатки 

в сумі 11,9 млн.грн, з них по загальному фонду 9,0 млн.грн, по спеціальному – 

2,9 млн.грн. У тому числі перераховано кошти субвенції з місцевого бюджету 

державному бюджету на виконання програм соціально-економічного розвитку 

регіонів у сумі 1,0 млн.грн.  

 

На виконання Закону України "Про публічні закупівлі" протягом 

звітного року проведено закупівель на загальну  вартість 13,2 млн.грн, із них: 
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- відкритих торгів на 9,4 млн.грн, за результатами проведених торгів 

заключено договорів на суму 4,1 млн.грн, у зв’язку з недостатньою кількістю 

учасників тендеру на суму 5,3 млн.грн не відбулися;  

- спрощених закупівель оголошено на 1,1 млн.грн, за результатами 

проведених торгів заключено договорів на суму 0,9 млн.грн; 

- за результатами проведених переговорів заключено договорів на 

суму 2,6 млн.грн. 

Економія бюджетних коштів в результаті здійснення закупівель у    

2021 році склала 92,6 тис. грн. 

Загалом протягом 2021 року заключено 245 договорів на загальну  суму 

18,6 млн.грн.  

Отже, невід’ємними складовими роботи відділу є ретельне  планування 

та достовірний облік, постійний контроль та системний аналіз фінансово-

господарського стану установи. 

 

 

 

Начальник відділу 

бухгалтерського обліку     Світлана СОРОКА 

 


