
Інформація до звіту про виконання міського бюджету 
м. Кіровограда за перший квартал 2015 року 

 

За результатами розгляду звіту за перший квартал 2015 року про виконання 
міського бюджету, наданого управлінням Державної казначейської служби 
України у м. Кіровограді, доходна частина міського бюджету склала                              
271 721,0 тис.грн, видатки проведені на суму 246 728,7 тис.грн.   

 

Загальний фонд 
До загального фонду міського бюджету міста Кіровограда за січень-

березень 2015 року надійшло 261 944,6 тис.грн, у тому числі податкових та 
неподаткових надходжень – 107 721,4 тис.грн, субвенцій з державного бюджету – 
154 223,2 тис.грн: освітня субвенція – 41 706,1 тис.грн, медична субвенція –          
39 482,5 тис.грн, субвенції на виконання державних програм соціального захисту 
населення – 73 034,5 тис.грн.  

Обсяг податкових та неподаткових надходжень склав 107 721,4 тис.грн, 
що на 33,4 % більше у порівнянні з січнем-березнем 2014 року. Найбільшу 
питому вагу в загальному обсязі податкових надходжень (59,3 %) займає податок 
на доходи фізичних осіб, якого надійшло 63 884,4 тис.грн, проти відповідного 
періоду минулого року надходження зазначеного податку збільшилися на                         
9 247,0 тис.грн, або на 16,9 %. 

Місцевих податків і зборів до міського бюджету надійшло 28 585,2 тис.грн, з 
них плати за землю – 13 103,7 тис.грн, що на 18,9 % більше надходжень за січень – 
березень 2014 року, у тому числі орендна плата за землю одержана у сумі                  
9 292,9 тис.грн (+15,0 %), земельний податок з юридичних і фізичних осіб –                         
3 810,8 тис.грн (+29,9 %). Надходження єдиного податку, який з 2015 року 
зараховується до загального фонду, склали 15 305,8 тис.грн, що на 3473,4 тис.грн, 
або на 29,4 % більше ніж у відповідному періоді 2014 року. Податку на нерухоме 
майно, відмінне від земельної ділянки, сплачено до загального фонду міського 
бюджету у сумі 71,1 тис.грн, з них юридичними особами, які є власниками житлової 
та нежитлової нерухомості, – 66,8 тис.грн та фізичними особами, які є власниками 
житлової нерухомості, – 4,3 тис.грн. 

Податку на прибуток підприємств комунальної власності надійшло у сумі 
1 162,7 тис.грн, з них на погашення податкового боргу КП «Теплоенергетик» за 
рахунок наданої з міського бюджету фінансової допомоги – 1 000,0 тис.грн. 
Надходження орендної плати за користування цілісними майновими 
комплексами та іншим майном, що перебуває у комунальній власності, склали 
963,8 тис.грн, екологічного податку, переданого із спеціального фонду, –                 
263,7 тис.грн та інших надходжень – 332,6 тис.грн.  

За рахунок запровадження акцизного податку з реалізації суб’єктами 
господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів до загального фонду 
міського бюджету надійшло 9 747,0 тис.грн.  

За надання адміністративних послуг сплачено до міського бюджету                         
1 917,4 тис.грн, державного мита надійшло 827,4 тис.грн. 

 
Видатки загального фонду міського бюджету проведені у сумі                       

219 175,3 тис.грн, що становить 89,8 % до плану на січень-березень.  
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На утримання установ соціально- культурної сфери спрямовано                    

123 073,3 тис.грн, або 89,6 % обсягу видатків загального фонду без урахування 
субвенцій на соціальний захист населення, з них установ освіти – 77 785,9 тис.грн 
(56,6 %), в т.ч. за рахунок освітньої субвенції – 41 512,3 тис.грн, охорони 
здоров'я – 35 273,1 тис.грн (25,7 %), з них за рахунок медичної субвенції  –                   
34 728,9 тис.грн, культури – 6 529,6 тис.грн. (4,8 %), утримання дитячо-юнацьких 
спортивних шкіл та проведення заходів з фізичної культури та спорту –                      
1 611,7 тис.грн  (1,1 %). 

На фінансування захищених статей бюджету та енергоносіїв спрямовано 
125 153,1 тис.грн (91,1 % загальної суми видатків), у тому числі на оплату праці з 
нарахуваннями – 91 874,5 тис.грн (66,9 %), оплату енергоносіїв – 26 037,6 тис.грн 
(18,9 %), продуктів харчування – 5 925,1 тис.грн (4,3 %), придбання медикаментів 
– 1 315,9 тис.грн (1,0 %). 

На соціальний захист населення направлено 1 876,0 тис.грн, що на 31,6 % 
більше фактичних видатків за відповідний період 2014 року, з них на виконання 
місцевих програм соціального захисту окремих категорій населення –                    
408,6 тис.грн та програм у галузі сім'ї, дітей та молоді – 1 467,4 тис.грн.  

Видатки на житлово-комунальне господарство виконані у сумі                      
5 935,2 тис.грн, порівняно з відповідним періодом 2014 року збільшилися на 
1 611,5 тис.грн, або на 37,3 %, у тому числі на виконання робіт з благоустрою 
міста – 4 011,1 тис.грн, фінансову підтримку комунальним підприємствам –          
1 924,1 тис.грн. На фінансування дорожнього господарства по загальному фонду 
міського бюджету направлено 2 076,7 тис.грн. 
 Видатки на компенсаційні виплати за пільговий проїзд окремих категорій 
громадян за рахунок субвенції з державного бюджету склали 2 696,1 тис.грн.  
 Протягом першого кварталу 2015 року з міського бюджету до 
державного бюджету передана реверсна дотація в сумі 2 307,3 тис.грн. 

Крім того, надані трансферти районним у місті бюджетам за рахунок 
субвенцій з державного бюджету на виконання державних програм соціального 
захисту населення (допомог, пільг та субсидій) у сумі 70 338,4 тис.грн. 

 

Спеціальний фонд 
Доходи спеціального фонду міського бюджету склали 9 776,4 тис.грн, з них 

власні надходження бюджетних установ – 9 360,0 тис.грн, надходження коштів 
до бюджету розвитку – 405,6 тис.грн.  Із загального фонду до бюджету розвитку 
(спеціального фонду) передано 12 500,2 тис.грн. 

Видатки спеціального фонду виконані у сумі 27 553,4 тис.грн. За рахунок 
власних надходжень бюджетними установами здійснені видатки в сумі                     
9 169,2 тис.грн, в тому числі установами освіти – 6 694,5 тис.грн, охорони 
здоров’я – 1 783,2 тис.грн, культури – 2 68,1 тис.грн.  

Видатки бюджету розвитку склали 17 971,7 тис.грн, з них на погашення 
кредиторської заборгованості за виконані у 2014 році роботи – 12 546,4 тис.грн та 
виконання капітальних видатків на об’єктах освіти – 1 565,8 тис.грн, охорони 
здоров’я – 1 012,6 тис.грн, фізичної культуру і спорту – 184,0 тис.грн, житлово-
комунального господарства – 1 473,0 тис.грн, капітальних вкладень – 784,2 тис.грн.  
 

Начальник фінансового управління      Л. Бочкова 


