
Інформація про виконання міського бюджету 
м. Кіровограда за перший квартал 2014 року 

 

За результатами розгляду звіту за І квартал 2014 року про виконання 
міського бюджету, наданого управлінням Державної казначейської служби 
України у м.Кіровограді, фінансове управління Кіровоградської міської ради 
повідомляє, що доходна частина міського бюджету за І квартал 2014 року 
склала 220568,2 тис.грн., видатки проведені на суму 206013,5 тис.грн.   

 

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

березень 2014 року надійшло 190093,2 тис.грн. (з урахуванням трансфертів з 
державного бюджету), в тому числі: дотація вирівнювання – 37332,8 тис.грн., 
додаткова дотація з обласного бюджету на утримання соціального гуртожитку 
для дітей сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування – 120,7 тис.грн. 
Субвенції з державного бюджету на виконання державних програм соціального 
захисту населення надійшли у сумі 70934,8 тис.грн.  

Обсяг податкових та неподаткових надходжень склав 81704,9 тис.грн., 
що на 1,5 % більше у порівнянні з січнем-березнем 2013 року. Найбільшу 
питому вагу в загальному обсязі податкових надходжень (82,8 %) займає 
податок на доходи фізичних осіб, якого надійшло 67655,3 тис.грн., проти 
відповідного періоду минулого року надходження зазначеного податку 
збільшилися на 2480,3 тис.грн., або на 3,8 %. 

Плата за землю одержана до міського бюджету у сумі 11017,4 тис.грн.,            
у тому числі: орендна плата за землю – 8083,2 тис.грн., земельний податок з 
юридичних і фізичних осіб – 2934,2 тис.грн. Порівняно з січнем – березнем     
2013 року збільшилися надходження орендної плати за землю на 3,8 %.  

Місцевих податків і зборів до міського бюджету надійшло 1341,8 тис.грн., 
у тому числі збору за провадження деяких видів підприємницької діяльності – 
1325,4 тис.грн., надходження від орендної плати за користування цілісними 
майновими комплексами та іншим майном, що перебуває у комунальній 
власності, склали 1104,8 тис.грн. 

На суму невиконання у січні 2014 року розрахункового обсягу І кошика 
доходів, визначеного бюджету міста Кіровограда у законі про Державний бюджет 
України на 2014 рік, містом отримано середньострокову позику за рахунок коштів 
єдиного казначейського рахунку у сумі 1170,4 тис.грн., яку направлено на 
фінансування заробітної плати з нарахуваннями працівникам бюджетних установ.   

 

Видатки загального фонду міського бюджету протягом першого кварталу  
2014 року проведені у сумі 189647,3 тис.грн., що становить 83,6 % до плану на 
січень-березень. Обсяг видатків загального фонду міського бюджету без урахування 
субвенцій склав 113669,0 тис.грн. Із загальної суми видатків на утримання установ 
соціально-культурної сфери спрямовано 103973,3 тис.грн., або 91,5 %, з них установ 
освіти – 63067,9 тис.грн. (55,5 %), охорони здоров'я – 33980,0 тис.грн. (29,9 %), 
культури – 4526,3 тис.грн. (4,0 %), утримання дитячо-юнацьких спортивних шкіл та 
проведення заходів з фізичної культури та спорту – 973,9 тис.грн. (0,9 %) та установ 
соціального захисту населення – 1425,2 тис.грн. (1,3 %). 

На фінансування захищених статей бюджету та енергоносіїв спрямовано 
105690,7  тис.грн. (93,0 % загальної суми видатків), у тому числі на оплату праці 
з нарахуваннями – 89620,1 тис.грн. (78,8 %), оплату енергоносіїв –                 
13322,4 тис.грн. (11,7 %), продуктів харчування – 2196,5 тис.грн. (1,9 %), 
придбання медикаментів – 551,7 тис.грн. (0,5 %). 
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На соціальний захист населення направлено 1425,2 тис.грн., з них на 

виконання місцевих програм соціального захисту окремих категорій населення 
– 256,8 тис.грн., молодіжні програми – 1168,4 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 68773,1 тис.грн., що на 11,4 % більше 
фактичних видатків за відповідний період 2013 року. 

Видатки на житлово-комунальне господарство виконані у сумі                  
4323,7 тис.грн., у тому числі на оплату робіт по благоустрою міста –              
3772,3 тис.грн. та фінансову підтримку комунальному підприємству 
«Кіровоградська аварійно-диспетчерська служба» на відшкодування витрат по 
ліквідації аварійних ситуацій у житловому фонді – 551,4 тис.грн.  
 По загальному фонду міського бюджету також проведені видатки на 
компенсаційні виплати за пільговий проїзд окремих категорій громадян за 
рахунок субвенції з державного бюджету у сумі 2175,0 тис.грн., що на              
14,0 % менше, ніж у відповідному періоді 2013 року, з них автомобільним 
транспортом – 790,0 тис.грн., міськелектротранспортом – 1359,0 тис.грн., 
залізничним транспортом – 26,0 тис.грн. 
  

Спеціальний фонд 
До спеціального фонду міського бюджету за перший квартал 2014 року 

надійшло 21587,5 тис. грн. доходів (без урахування субвенцій з державного 
бюджету), з них власні надходження бюджетних установ склали 7965,0 тис.грн.  

Видатки спеціального фонду виконані у сумі 16366,2 тис.грн. За рахунок 
власних надходжень бюджетними установами здійснені видатки в сумі               
7921,4 тис.грн., в тому числі установами освіти – 5845,6 тис.грн., охорони 
здоров’я – 1396,4 тис.грн., культури – 313,9 тис.грн.  

До бюджету розвитку спеціального фонду міського бюджету надійшло   
13041,5 тис.грн., що в 1,2 рази перевищує надходження першого кварталу             
2013 року, у тому числі: від відчуження майна комунальної власності міста –  
420,0 тис.грн. (120,0 %), продажу землі – 756,6 тис.грн. (у 9 разів), єдиного  
податку – 11832,4 тис.грн. (115,5%). Видатки бюджету розвитку виконані у сумі 
654,3 тис.грн.  

Надходження до дорожнього фонду склали 222,8 тис.грн., цільових  
фондів – 358,2 тис.грн.  

Субвенція з державного бюджету на будівництво, реконструкцію, ремонт 
та утримання вулиць і доріг комунальної власності надійшла у сумі                    
1563,5 тис.грн. Зазначені кошти та залишок коштів субвенції, який склався 
станом на 01.01.14, у сумі 4387,3 тис.грн. перераховані Головному управлінню 
житлово-комунального господарства – 5634,5 тис.грн. та бюджету с. Нового – 
22,6 тис.грн. Видатки на ремонт доріг виконані по Головному управлінню 
житлово-комунального господарства у сумі 444,0 тис.грн.  

За рахунок субвенції з державного бюджету погашена заборгованість з 
різниці в тарифах на теплову енергію у сумі 7323,9 тис.грн., у тому числі перед  
КП «Теплоенергетик» – 3336,3 тис.грн., ДП «Кіровоградтепло» ТОВ «ЦНТІ 
УНГА» – 3987,6 тис.грн. 

 Додаток: звіт про виконання міського бюджету за І квартал 2014 року на 2 арк. 
Заступник міського голови з питань  
діяльності виконавчих органів ради      І. Василенко  
 


