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Оперативна інформація про надходження та використання коштів
 міського бюджету у 2016 році

тис.грн

Показник       за період                
04.01.2016--30.12.2016

Надходження до міського бюджету: 1 774 310,7

Податкові та неподаткові надходження, з них: 792 737,0
 податок на доходи фізичних осіб 465 694,5

92 874,7
 єдиний податок 91 303,2

 акцизний податок з роздрібної торгівлі 107 917,1
Трансферти з державного бюджету, з них: 981 573,7
Освітня субвенція 197 898,4
Медична субвенція 170 182,0
Субвенції на соціальний захист 605 196,3

Профінансовано видатків:
Загальний фонд

Освіта 425 904,2
в т.ч. за рахунок освітньої субвенції з державного бюджету 193 812,4

заробітна плата 164 519,0
медикаменти
харчування 1 856,5
енергоносії 23 885,6
трансферти населенню
поточні видатки по утриманню закладів 3 512,8

в т.ч. за рахунок коштів міського бюджету 232 091,8
заробітна плата 144 187,8
медикаменти
харчування 27 009,0
енергоносії 43 731,4
трансферти населенню 13 036,9
поточні видатки по утриманню закладів 4 052,2

Охорона здоров’я 200 336,3
в т.ч. за рахунок медичної субвенції з державного бюджету 164 768,9

заробітна плата 139 788,3
медикаменти 4 941,9
харчування 1 646,6
енергоносії 14 460,5
трансферти населенню 2 364,9
поточні видатки по утриманню закладів 1 566,7

в т.ч. цукровий та не цукровий діабет 9 099,5
в т.ч. за рахунок коштів міського бюджету 26 468,0

заробітна плата 16 248,0
медикаменти 1 869,5
харчування
енергоносії 5 414,7
трансферти населенню 2 555,3
поточні видатки по утриманню закладів

6 473,4
заробітна плата 4 854,0
енергоносії
поточні видатки на утримання закладів (клубів підлідків, соцгуртожитку, КМЦСССДМ, Центру обліку для 
бездомних осіб та на виконання соціальних програм)

Соціальний захист та соціальне забезпечення 10 544,1
   допомога малозабезпеченим громадянам міста 3 577,6
   допомога учасникам АТО 5 440,0

оздоровлення дітей пільгових категорій 
   пансіони почесного громадянина
   допомога ветеранам війни  та фінансова підтримка громадських організацій інвалідів та ветеранів
   пільги інвалідам по зору на послуги зв"язку та ЖКП

оплачувані громадські роботи
33 502,1

заробітна плата 29 222,1
енергоносії 1 590,5
поточні видатки по утриманню закладів 2 689,5

Фізична культура і спорт 11 067,0
заробітна плата 8 097,3
енергоносії
поточні видатки по утриманню закладів 2 514,6

Житлово-комунальне господарство 72 895,1
   благоустрій міста 37 769,6
   фінансова допомога комунальним підприємствам 35 125,5
Дорожнє господарство (поточний ремонт та утримання доріг) 14 586,7
Транспорт (компенсаційні виплати за пільговий проїзд окремих категорій громадян) 16 866,7
Засоби масової інформації
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Запобігання та ліквідація надзвичайних ситуацій 
Підтримка малого і середнього підприємництва
Землеустрій

37 353,5
заробітна плата 30 021,7
енергоносії 1 778,9
інші поточні видатки 5 552,9

Видатки на виконання міських програм 1 654,2
заробітна плата (ДНД)
інші поточні видатки 1 219,9

Реверсна дотація до державного бюджету 20 600,7
Інша субвенція районним у місті та селищному бюджетам 36 945,6
Субвенція державному бюджету на виконання програм соціально-економічного та культурного розвитку 
регіонів
Трансферти районним у місті бюджетам за рахунок субвенцій з державного бюджету, у т.ч. на: 607 299,2

виплати допомоги сім'ям з дітьми, малозабезпеченим сім'ям,  інвалидам  з дитинства,  дітям-інвалідам та 
тимчасова державна допомога дітям

237 579,5

надання пільг  та житлових субсидій населенню на оплату енергоносіїв та ЖКП 363 064,3

надання пільг та житлових субсидій населенню на придбання тв.палива і скрапленого газу 1 395,1
утримання дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, в дитячих будинках сімейного типу та 
прийомних сім'ях

3 157,4

 на будівництво(придбання) житла для сімей загиблих військовослужбовців, які брали безпосередню участь в 
антитерористичній операції, а також для інвалідів І-ІІ групи з числа військовослужбовців, які брали участь у 
зазначеній операції, та потребують поліпшення житлових умов

2 102,9

Разом профінансовано видатків загального фонду 1 499 077,6

Передано коштів загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду) 260 681,8
Спеціальний фонд

Профінансовано видатків:
Цільові фонди, у тому числі: 1 270,0
Фонд охорони навколишнього природного середовища 1 172,1
Цільові фонди, утворені органами місцевого самоврядування 
Бюджет розвитку (капітальні видатки), у тому числі: 236 875,5
Управління капітального будівництва, з них: 28 264,1
   капітальні вкладення 7 264,4
   капремонт закладів освіти 12 239,9
   капремонт закладів охорони здоров"я 3 960,3
   капремонт закладів культури 1 299,9
   капремонт установ соціального захисту

  субвенція обласному бюджету на співфінансування виготовлення ПКД по об"єкту "Нове будівництво 
житлового комплексу для проживання військовослужбовців у м.Кропивницькому в районі вул.Леваневського)

Головне управління житлово-комунального господарства, з них: 67 965,3
   капітальний ремонт житлового фонду 34 656,1
   благоустрій міста (капремонт мереж зовнішнього освітлення) 9 402,6

   фінансова допомога комунальним підприємствам

   капітальні вкладення 

   внескі в статутні капітали комунальних підприємств 7 986,4

   дорожнє господарство (капітальний ремонт доріг), з них: 10 788,6

 за рахунок субвенції з державного бюджету  на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку 
окремих територій на капітальний ремонт дороги по вул. Барболіна від вул.Суворова до вул.Паркової

   інша субвенція обласному бюджету для завершення робіт по капремонту дороги та зливової каналізації по вул. 
Андріівській

3 144,1

   інші видатки
Управління освіти, з них: 26 521,1
      за рахунок освітньої субвенції з державного бюджету 5 781,5
Управління охорони здоров"я, з них: 26 195,1
  субвенція обласному бюджету на співфінансування об"єкта "Кіровоградська обласна дитяча лікарня по 
вул.Преображенській, 79/35- реконструкція" 10 000,0

Відділ фізичної культури та спорту 1 982,8
Відділ культури та туризму
Відділ сім"ї та молоді
Виконавчий комітет 2 557,0
Управління містобудуввання та архітектури
Управління розвитку торгівлі
Управління з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення
Служба у справах дітей
Управління земельних відносин та охорони навколошнього природного середовища
Управління розвитку транспорту та зв"язку (придбання електротранспорту) 79 895,2
Інспекція державного архітектурно-будівельного контролю
Фінансове управління
Інша субвенція районим у місті бюджетам ( придбання комп"ютерної техніки для управлінь соціального захисту) 1 019,9

Разом спеціальний фонд 238 145,5

ВСЬОГО профінансовано 1 737 223,1


	фінансування

