
Інформація про виконання міського бюджету 
м. Кіровограда за І півріччя 2013 року 

 

За результатами розгляду звіту за І півріччя 2013 року про виконання 
міського бюджету, наданого управлінням Державної казначейської служби у 
м.Кіровограді Кіровоградської області, доходна частина міського бюджету 
склала 400 112,0 тис.грн., видатки проведені на суму 444 980,3 тис.грн. 

 

Загальний фонд 
 

За І півріччя 2013 року до загального фонду міського бюджету міста 
Кіровограда надійшло 377 759,6 тис.грн. доходів, у тому числі дотація 
вирівнювання з державного бюджету за січень-червень 2013 року надійшла у  
сумі 64 099,5 тис.грн., податкових та неподаткових доходів -                          
160 668,3 тис.грн. У порівнянні з відповідним періодом минулого року 
досягнуто зростання обсягу податкових та неподаткових надходжень на 8,1 %.  

Найбільшу питому вагу в загальному обсязі податкових та 
неподаткових надходжень (82,2 %) займає податок на доходи фізичних осіб, 
якого надійшло 132 097,5 тис.грн. 

Плати за землю надійшло до міського бюджету 22 392,9 тис.грн., з них 
земельний податок складає 6 747,0 тис.грн., орендна плата за землю –                       
15 645,8 тис.грн. Темп зростання надходжень від орендної плати за земельні 
ділянки становить 108,8% до відповідного періоду минулого року.  

Місцевих податків і зборів, запроваджених згідно з Податковим 
кодексом України, у першому півріччі 2013 року надійшло 2 687,9 тис.грн., в 
тому числі збір за провадження деяких видів підприємницької діяльності – 
2 666,9 тис.грн.  

Надходження до міського бюджету плати за оренду цілісних майнових 
комплексів та іншого майна, що у комунальній власності міста, склали             
2 178,0 тис.грн., або 120,0 % плану на півріччя. Порівняно з відповідним 
періодом минулого року зазначені надходження зросли у 1,5 рази. 
 

Видатки загального фонду міського бюджету протягом першого 
півріччя 2013 року проведені в сумі 412 878,0 тис.грн., що становить                   
53,5 % до річного плану. 

Обсяг видатків загального фонду міського бюджету без урахування 
субвенцій склав 283 224,7 тис.грн. Із загальної суми видатків на утримання 
установ соціально-культурної сфери спрямовано 261 456,5 тис.грн., або      
92,3 %, з них установ освіти – 171 182,6 тис.грн. (60,4 %), охорони здоров’я – 
71 008,9 тис.грн. (25,1%), культури – 12 913,0 тис.грн. (4,6 %), фізичної 
культури та спорту – 2 883,7 тис.грн. (1,0 %) та соціальний захист         
населення – 3 468,3 тис.грн. (1,2 %). 

На захищені статі бюджету протягом першого півріччя спрямовано                      
269 735,2 тис.грн. (95,5 % загальної суми видатків), у тому числі на оплату 
праці з нарахуванням – 217 913,7 тис.грн. (77,1 %), медикаментів та 
продуктів харчування – 11 498,8 тис.грн. (4,1 %), оплату енергоносіїв – 
40 322,7 тис.грн. (14,3 %).  

Для фінансування видатків із заробітної плати працівникам бюджетних 
установ та проведення розрахунків по оплаті за енергоносії, спожиті 
бюджетними установами, за перше півріччя 2013 року отримано в органах 
Державного казначейства сімнадцять короткотермінових позичок на 
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покриття тимчасових касових розривів на загальну суму 215,5 
млн.грн., станом на 1 липня 2013 року залишок непогашеної позички складав                
55,0 млн.грн. 

Видатки на житлово-комунальне господарство виконані у сумі                           
10 234,6 тис.грн., або 72,8 % призначень на перше півріччя 2013 року. Зазначені 
кошти використані на благоустрій міста – 7 694,1 тис.грн. (68,6%) та фінансову 
підтримку комунальним підприємствам міста – 2 540,5 тис.грн. (89,6 %). 

По загальному фонду також проведені видатки на компенсаційні 
виплати за пільговий проїзд окремих категорій громадян за рахунок субвенції 
з державного бюджету у сумі 4 766,3 тис.грн., з них автотранспортом –                       
2 256,8 тис.грн., міськелектротранспортом – 2 449,4 тис.грн. та на поточний 
ремонт і утримання  доріг – 958,5 тис.грн.  

 

Спеціальний фонд 
 

До спеціального фонду міського бюджету за перше півріччя 2013 року 
надійшло 38 991,8 тис. грн. доходів (без урахування трансфертів з 
державного бюджету), або 106,9 % плану січня-червня, з них: власні 
надходження бюджетних установ – 16 395,4 тис.грн. (93,5 %).  

Видатки спеціального фонду виконані у сумі 32 102,3 тис.грн. За 
рахунок власних надходжень бюджетними установами здійснені видатки в 
сумі 15 669,5 тис. грн., в тому числі установами освіти – 11 878,4 тис.грн., 
охорони здоров’я – 2 352,5 тис.грн., культури – 561,7 тис.грн.  

До бюджету розвитку спеціального фонду міського бюджету надійшло         
20 802,3 тис.грн., що складає 130,3 % до плану першого півріччя 2013 року, у тому 
числі: від відчуження майна комунальної власності міста – 532,0 тис.грн. (40,3 %), 
продажу землі – 83,7 тис.грн. (8,1 %), єдиного податку – 20 047,6 рн. (155,5%). 
Видатки бюджету розвитку у  сумі 10 815,2 тис.грн. спрямовані на фінансування 
інвестиційних проектів – 3 608,7 тис.грн., об’єктів житлово-комунального та 
дорожнього господарства –  2 168,0 тис.грн., соціально-культурної сфери –               
2 784,0 тис.грн., капітальні вкладення – 553,4 тис.грн., інші об’єкти та видатки – 
1 371,1 тис.грн.  

Надходження до дорожнього фонду склали 1 023,2 тис.грн., або 109,6% 
призначень першого півріччя 2013 року, цільових фондів – 770,9 тис.грн. (70,8 %). 

Субвенція з державного та обласного бюджетів на будівництво, 
реконструкцію, ремонт та утримання вулиць і доріг комунальної власності 
надійшла у сумі 3 785,9 тис.грн.. Зазначені кошти та залишок коштів 
субвенції, який склався станом на 01.01.13 у сумі 4 697,0 тис.грн., 
перераховані Головному управлінню житлово-комунального господарства – 
8 286,2 тис.грн. Фактичні видатки по Головному управлінню житлово-
комунального господарства склали 4 448,6 тис.грн. на погашення 
кредиторської заборгованості за виконані у 2012 році роботи по ремонту 
доріг. 
 
 
Заступник міського голови  
з питань діяльності виконавчих органів ради    І. Василенко    


