
Р І Ш Е Н Н Я

ВИКОНАВЧОГО КОМІТЕТУ МІСЬКОЇ РАДИ 
МІСТА КРОПИВНИЦЬКОГО

від  «___» ___________  2019  року № ____

Про виконання міського бюджету
за 2018 рік та заходи на 2019 рік

Керуючись ст. 143 Конституції України, підпунктом 1 п. «а» ст. 28 Закону
України  ″Про  місцеве  самоврядування  в  Україні″,  ст.  28  та
п. 1 ст. 78 Бюджетного кодексу України, заслухавши інформацію до звіту про
виконання міського  бюджету  за  2018 рік,  Виконавчий комітет  Міської  ради
міста Кропивницького

В И Р І Ш И В :

1. Взяти до відома інформацію до звіту про виконання міського бюджету
за 2018 рік (додається).

2.  Фінансовому  управлінню  внести  на  розгляд  Міської  ради  міста
Кропивницького  звіт  про  виконання  міського  бюджету  за  2018  рік  за
бюджетними програмами.

3.  Затвердити  заходи  щодо  забезпечення  виконання  бюджету  міста
Кропивницького на 2019 рік (додаються).

4.  Керівникам виконавчих органів  Міської  ради  міста  Кропивницького
забезпечити  інформування  фінансового  управління  про  виконання
затверджених заходів до 10 числа місяця, наступного за звітним кварталом.

5.  Рекомендувати  Кропивницькому  управлінню  Головного  управління
державної  фіскальної  служби  у  Кіровоградській  області  забезпечити
надходження  до  бюджету  міста  податків  та  зборів  (обов’язкових  платежів),
стягнення яких ними контролюється, у затверджених міською радою обсягах,
провести  роботу  по  зменшенню і  упередженню росту  податкового  боргу  та
інформувати фінансове управління про стан виконання планових показників та
вжиті заходи щодо наповнення доходної частини бюджету міста до 10 числа
місяця, наступного за звітним кварталом.

6.  Контроль  за  виконанням  даного  рішення  покласти  на  заступників
міського  голови  з  питань  діяльності  виконавчих  органів  ради  відповідно  до
функціональних повноважень.

Міський голова А. РАЙКОВИЧ

Бочкова 24 35 30



Інформація до звіту про виконання міського бюджету
за 2018 рік

Фінансовим  управлінням  протягом  2018 року,  відповідно  до  своїх
повноважень,  здійснювалася  загальна  організація  та  координація  учасників
бюджетного  процесу,  направлена  на  цільове  та  ефективне  використання
бюджетних коштів за бюджетними програмами.

Основним  напрямком  роботи  фінансового  управління  є  реалізація
бюджетної політики держави та місцевого самоврядування у сфері планування
та аналізу доходів бюджету та фінансування бюджетних програм.

За 2018 рік доходи міського бюджету склали 2 866 350,7 тис. грн, що на
15,9  %  більше  факту  2017  року,  у  тому  числі  доходи  загального  фонду  –

2 777 026,8 тис. грн, спеціального фонду – 89 323,9 тис. грн.
Обсяг  податкових  та  неподаткових  надходжень склав

1 275 348,2 тис. грн, зростання на 21,0 %. 
Офіційних  трансфертів  залучено  1 523 041,1 тис.  грн, що  на  13,1  %

більше  факту  2017  року,  з  них  субвенції  на  виконання  державних  програм
соціального  захисту  населення  –  869 566,7  тис.  грн (зростання  на  11,3  %),
субвенції  на  здійснення  заходів  щодо  соціально-економічного  розвитку
окремих  територій  –  66 753,8  тис.  грн,  дотацію  з  обласного  бюджету  на
здійснення переданих видатків з утримання закладів освіти та охорони здоров’я
– 20 259,8 тис. грн, освітньої субвенції –  266 293,5 тис.грн,  медичної субвенцій
– 221 674,9 тис. грн.

Основні  надходження  до  загального  фонду  міського  бюджету
забезпечили:

-  податок  на  доходи  фізичних  осіб  –  860 167,6  тис.  грн,  порівняно  з
2017 роком зріс на 27,7 %;

- місцеві податки і збори – 245 245,6 тис. грн, з них: 
плата за землю одержана у сумі 99 916,1 тис. грн, порівняно з минулим

роком надходження збільшилися на 1,8 %, у тому числі земельний податок з
юридичних і фізичних осіб надійшов у сумі 33 832,4 тис. грн, орендна плата за
землю – 66 083,6 тис. грн;

єдиний податок – 139 191,8 тис. грн, зростання на 17,5 %;
-  акцизний податок  надійшов у сумі  127 585,5 тис. грн (+5,2 %), у тому

числі  від роздрібної  реалізації  підакцизних  товарів  –  64 941,9  тис.  грн,  від
виробленого в Україні  та ввезеного на митну територію України пального –
62 643,6 тис. грн.

До  спеціального  фонду  міського  бюджету  за  2018  рік  надійшло
78 124,7 тис. грн доходів (без урахування офіційних трансфертів), з них власні
надходження  бюджетних  установ  склали  67 961,4  тис.  грн,  надходження  до
бюджету розвитку  від продажу земельних ділянок,  від відчуження майна,  що
перебуває  у  комунальній  власності,  коштів  пайової  участі  у  розвитку
інфраструктури  міста  – 8 546,6  тис.  грн,  екологічний  податок  та  інші
надходження  до  фонду  охорони  навколишнього  природного  середовища  –
1 364,9 тис. грн.



Внаслідок  залучення  додаткових  доходів  та  збільшення  видатків  на
фінансування бюджетних програм було направлено 2 870 342,7 тис. грн, що на
16,0 % більше факту 2017 року, з них загального фонду – 2 480 492,6 тис. грн.

В обсязі  видатків загального фонду (без субвенцій на соціальний захист
населення)  фінансування  захищених (першочергових)  статей в  порівнянні  з
відповідним  періодом  минулого  року  зросло  на  19,2  %  і  склало
1 342 418,4  тис.  грн  (83,1  %),  у  тому  числі  на  оплату  праці  з  нарахуваннями
направлено  1 004 234,3  тис.  грн,  оплату  енергоносіїв  –   125 852,5  тис.  грн,
придбання продуктів харчування та медикаментів – 45 797,6 тис. грн, соціальне
забезпечення  (стипендії,  придбання  безкоштовних  медикаментів  пільговим
категоріям громадян, допомоги учасникам АТО, тощо) – 56 994,8 тис. грн, поточні
трансферти  іншим  бюджетам  –68 656,3  тис.  грн  (Подільському  району  –
26 394,9 тис. грн, Фортечному району – 38 376,4 тис. грн, бюджету селища Нового
– 3 885,0 тис.  грн)  та  з  міського  бюджету  до  державного  бюджету  передана
реверсна дотація в сумі 40 882,9 тис. грн.

Необхідно  відмітити,  що  для  своєчасного  та  в  повному  обсязі
фінансування  заробітної  плати  педагогічним  працівникам  загальноосвітніх
закладів  та  медичних  працівників  вторинної  ланки  з  міського  бюджету
додатково  до  обсягів  освітньої  та  медичної  субвенцій  виділено
65 142,8  тис.  грн,  в  тому  числі  освітянам  –  27 718,2  тис.  грн,  медикам  –
37 424,7 тис. грн.

Обсяг  видатків  міського  бюджету  за  бюджетними  програмами,  без
урахування  субвенцій  на  соціальний  захист  населення,  склав
2 005 507,0  тис.  грн,  що на  18,2  % більше 2017 року.  Із  зазначеного  обсягу
видатків найбільшу питому вагу (біля 70,0 %) займає фінансування соціально-
культурної сфери, а саме:

закладів освіти - 867 936,1 тис. грн (збільшення фінансування на +16,3%),
з них за рахунок освітньої субвенції з державного бюджету – 265 250,9 тис. грн,
коштів міського бюджету – 485 674,5 тис. грн;

закладів охорони здоров'я – 377 424,6 тис. грн (+9,5 %), в тому числі за
рахунок  медичної  субвенції  з  державного  бюджету  –  237 267,8  тис.  грн,
цільових видатків – 23 078,4 тис. грн (в т.ч лікування хворих на цукровий та
нецукровий діабет – 9 323,8 тис. грн, лікування хворих методом гемодіалізу –
7 577,3 тис. грн, субвенція на відшкодування вартості лікарських засобів для
окремих  захворювань  –  6 177,3  тис.  грн)  та  з  міського  бюджету
117 078,4 тис. грн;

закладів культури – 20 947,4 тис. грн (+16,5 %); 
дитячо-юнацькі  спортивні  школи  та  проведення  заходів  з  фізичної

культури та спорту – 21 802,1 тис. грн, або +15,9 %.
На  соціальний  захист  та  соціальне  забезпечення  направлено

104 541,9 тис. грн, що у 1,7 раза більше 2017 року, у тому числі за загальним
фондом бюджету – 101 203,1 тис. грн, спеціальним фондом – 3 338,8 тис. грн,
а саме: на компенсаційні виплати за пільговий проїзд окремих категорій громадян
– 69 635,9 тис. грн (у 2 раза більше проти минулого року), реалізацію програми
соціального захисту та соціальної підтримки окремих категорій населення міста
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–  9 337,2  тис.  грн  (зростання  в  1,3  раза),  виконання  Комплексної  програми
підтримки учасників АТО та членів їх сімей – 5 402,3 тис. грн, проведення інших
програм і заходів та утримання установ соціального захисту – 20 166,5 тис. грн. 

На житлово-комунальне господарство спрямовано 186 689,3 тис. грн, що
в  1,2  раза більше  2017 року,  у  тому числі  по  загальному фонду бюджету  –
117 001,3 тис. грн, спеціальному фонду – 69 688,0 тис. грн, з них на організацію
благоустрою міста  використано  68 389,4 тис. грн  (+5 %),  на  експлуатацію  та
технічне  обслуговування  житлового  фонду  –  53 327,9 тис. грн  (зростання  в
1,2  раза),  надана  фінансова  підтримка  комунальним  підприємствам  у  сумі
54 881,4 тис. грн  (зростання  в  1,8  раза),  за  рахунок  субвенцій  з  державного
бюджету погашена заборгованість з різниці в тарифах на суму 5 256,6 тис. грн
та придбано житло для дітей-сиріт на суму 4 760,9 тис. грн. 

На  утримання  та  розвиток  автомобільних  доріг  та  дорожньої
інфраструктури  міста  використано  72 372,0 тис. грн  (зростання  в  1,7 раза),  у
тому числі видатки загального фонду бюджету склали 22 789,6 тис. грн (96,6%
від показників 2017 року), видатки спеціального фонду – 49 582,4 тис. грн.

По управлінню розвитку транспорту та зв’язку видатки на забезпечення
надання  послуг  з  перевезення  пасажирів  автомобільним  транспортом  склали
39 446,1 тис.  грн, у тому числі по загальному фонду – 4 358,0 тис. грн та по
спеціальному  фонду  –  35 088,1  тис. грн  (на  придбання  десяти  автобусів
середньої місткості, двох спецавтомобілів на перевезення осіб з інвалідністю та
паливно-заправочного пункту), на утримання та розвиток електротранспорту по
загальному фонду використано 4 300,0 тис. грн.

На будівництво та регіональний розвиток спрямовано коштів спеціального
фонду  (бюджету  розвитку)   у  сумі  75 201,3  тис.  грн,  що  на  30,9  %  більше
минулого  року,  у  тому  числі  на  будівництво  об’єктів  житлово-комунального
господарства – 29 505 8 тис.  грн (з них добудова житлового будинку по вул.
Генерала Жадова – 10 568,1 тис. грн, реконструкція котельні та теплових мереж
смт. Нового – 14 146,2 тис. грн), будівництво об'єктів соціальної та виробничої
інфраструктури міста  –  1 984,0  тис.  грн,  реставрацію  пам’яток  архітектури –
3 047,2 тис. грн, виконання інвестиційних проектів – 22 729,5 тис. грн, з них за
рахунок субвенції з державного бюджету на здійснення заходів щодо соціально-
економічного розвитку – 20 421,3 тис. грн, на реалізацію інших заходів щодо
соціально-економічного розвитку – 17 645,7 тис.  грн, з них на реконструкцію
будівлі по вул. Архітектора Паученка, 41/26 для створення ЦНАПу у форматі
"Прозорий офіс" – 17 438,2 тис. грн (за рахунок цільової субвенції з державного
бюджету – 16 295,6 тис. грн).

На виконання рішення міської ради фінансовим управлінням підписано
кредитний  договір  з  Північною  екологічною  фінансовою  корпорацією
(НЕФКО)  для  фінансування  інвестиційного  проекту  «Підвищення
енергоефективності  у  навчальних закладах  і  системі  вуличного  освітлення  в
м.Кропивницькому» у сумі 12 000,0 тис. грн та у грудні 2018 року отримано
перший транш у сумі 3 524,7 тис. грн, з яких Головним управлінням житлово-
комунального  господарства  освоєно  кредитних  коштів  2 985,6 тис. грн  на
підвищення енергоефективності вуличного освітлення.
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У  2018  році  місцеві  гарантії  не  надавалися,  тимчасово  вільні  кошти
міського бюджету на депозитах у банках не розміщувалися.  

Фінансування  за  рахунок  зміни  залишку  коштів  міського  бюджету  на
кінець  бюджетного  періоду  становить  1 650,2  тис.  грн,  у  тому  числі  по
загальному  фонду   –  -20 261,4  тис.  грн,  по  спеціальному  фонду  –
+21 911,6  тис.  грн.  Із  загального  фонду  до  бюджету  розвитку  (спеціального
фонду) передано 276 272,8 тис. грн.

Заборгованість  за  середньостроковими  казначейськими  позиками,
отриманими  у  минулі  роки,  станом  на  01.01.2019  року  становить
22 890,0 тис. грн.

Додатки: 1.Виконання міського бюджету за 2018 рік на 2 арк.
2.Використання  коштів  бюджету  розвитку  головними
розпорядниками бюджетних коштів в розрізі видатків та об’єктів за
2018 рік на 3 арк.

Начальник фінансового управління Л. Бочкова 
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Виконання міського бюджету за 2018 рік
  ДОХОДИ

(тис.грн.)

Найменування показників
 2018 рік

План на рік         Факт за рік

Загальний фонд
Податок на доходи фізичних осіб 92,4 127,7
Податок на прибуток підприємств комунальної власності 117,8 149,7
Рентна плата за користування надрами 330,2 233,3 70,7 12,0
Акцизний податок,  у т.ч 98,5 105,2
- акцизний податок з роздрібної торгівлі 90,2 101,7
- акцизний податок на пальне 109,0 109,0
Місцеві податки 104,0 111,1
Податок на нерухоме майно 116,1 175,6
- житлова нерухомість (101-102) 876,4 810,0 92,4 98,5
-  комерційна нерухомість (103-104) 123,6
Плата за землю 99,8 101,8
- земельний податок 100,1 102,7

з юридичних осіб 97,6 100,3
з фізичних осіб 131,5 131,9

- орендна плата 99,7 101,4
з юридичних осіб 100,2 101,2

з фізичних осіб 97,2 102,7
Транспортний податок 115,5 107,7
Туристичний збір 115,8 194,6 168,0 128,5
Єдиний податок 106,6 117,5
Адміністративні штрафи та санкції 182,0 669,4 186,6
Штрафи за  алкоголь та тютюн 383,6 300,8 78,4 102,1
Плата за сертифікати (ДАБК) 97,3 314,5 128,2

810,0 912,7 112,7 108,4
98,2 108,5

663,9 607,5 91,5 87,5
Плата за скорочення термінів надання послуг 116,8 62,5 53,5 121,0
Надходження від орендної плати за користування ЦМК 101,2 124,1
Державне мито 500,0 658,7 131,7 110,3
Інші надходження 138,7 154,2
Разом податкових та неподаткових доходів 95,4 121,1
Трансферти з державного та обласного бюджетів, у т.ч.: 99,5 114,9
Дотація на утримання закладів освіти та охорони здоров'я 100,0
Освітня субвенція 100,0 101,0
Медична субвенція 100,0 98,8

100,0

100,0

Субвенція з МБ на відшкодування вартості лікарських засобів 100,0 143,4
Субвенція з МБ за рахунок залишку медичної субвенції 608,8 608,8 100,0
Субвенція з МБ особам з особливими освітніми потребами 78,1 110,6
Субвенція з МБ за рахунок залишку освітньої субвенції 261,0 261,0 100,0
Субвенція з ДБ "Прозорий офіс" 90,5
Субвенція з МБ "Нова українська школа" 99,8

100,0
Субвенції на соціальний захист у т.ч. 99,4 111,3
на надання пільг і субсидій населенню на оплату енергоносіїв 100,0 116,4

96,8 95,0
98,1 98,4

на виплату державної соціальної допомоги на дітей-сиріт 97,4 106,1

99,9 153,1

100,0

Всього доходи загального фонду 97,6 117,7
Спеціальний фонд

108,5 80,5
-екологічний податок 893,2 904,2 101,2 101,0

42,9 86,9
- інші надходження до фонду охорони природи 365,0 417,7 114,4 55,6
Бюджет розвитку 86,4 115,0
- кошти від відчуження майна 56,5 86,1
- кошти від продажу земельних ділянок 54,8 61,0
- кошти від пайової участі замовників 142,2 186,6

115,0 251,8 196,4
Разом доходи спеціального фонду 90,2 109,9
Субвенція МБ за рахунок залишку коштів освітньої субвенції 942,6 942,6 100,0
Субвенція з МБ на фінансове забезпечення будівництва доріг 100,0
Субвенція з ДБ на погашення різниці в тарифах 100,0 36,3
Інші субвенції з місцевого бюджету 480,0 0,0
Всього доходи спеціального фонду з трансфертами 93,1 52,2
Разом доходи загального та спеціального фонду з трансфертами 97,5 116,6
Власні надходження бюджетних установ 106,3 93,5
Всього доходи міського бюджету, з них: 97,7 115,9

95,3 121,0
- трансферти з державного та обласного бюджетів 99,5 113,1

Темп росту до                 
           факту 2017 року 

(% ) 
 Виконання плану 

(%)

930 793,8 860 167,6
2 180,0 2 568,7

129 481,6 127 585,5
72 000,0 64 941,9
57 481,6 62 643,6

235 877,9 245 245,6
3 667,6 4 258,8

2 791,2 3 448,8 2,2 р.
100 100,0 99 916,1
33 800,0 33 832,4
31 335,1 30 590,9
2 464,9 3 241,6
66 300,0 66 083,6
55 092,9 55 195,2
11 207,1 10 888,4
1 458,6 1 684,8

130 535,9 139 191,8
3,7 р.

3,2 р.
Адмін.збір за держ. реєстрацію юр. осіб та підприємців
Плата за надання ін. адміністративних послуг 16 154,4 15 862,3
Адмін. збір за держ. реєстрацію речових прав на майно

7 409,9 7 498,7

1 800,0 2 497,3
1 326 781,5 1 265 184,9
1 518 977,3 1 511 841,9

20 259,8 20 259,8
266 293,5 266 293,5
221 674,9 221 674,9

Субвенція з МБ на здійснення переданих видатків у сфері охорони здоров`я за 
рахунок коштів медичної субвенції 33 750,8 33 750,8

Субвенція з МБ на здійснення переданих видатків у сфері освіти за рахунок 
коштів освітньої субвенції 2 500,0 2 500,0

6 177,3 6 177,3

2 049,0 1 599,8

18 000,0 16 295,6
6 113,7 6 099,9

Субвенція з ДБ на соц-економ.розвиток 66 753,8 66 753,8 2,5 р.
874 534,7 869 566,7
600 140,2 600 140,2

на придбання твердого палива і скрапленого газу по пільгах і субсидіях 1 697,1 1 643,1
на виплату допомоги сім`ям з дітьми 256 791,6 251 984,7

3 822,9 3 724,3
на виплату грошової компенсації за жилі приміщення для сімей загиблих 
учасників бойових дій та переміщених осіб (504,505,506) 7 322,0 7 313,5

на придбання житла та приміщень для розвитку сімейних та інших форм 
виховання 4 760,9 4 760,9

2 845 758,8 2 777 026,8

Фонди охорони навкол. природного середовища 1 258,2 1 364,9

-грош.стягнення за поруш. закон-ва про охор. природи

9 892,0 8 546,6
4 042,0 2 281,8
2 350,0 1 286,8
3 500,0 4 978,1

Цільові фонди, утворені органами місц. самоврядув. 2,2 р.
11 265,2 10 163,3

5 000,0 5 000,0
5 256,6 5 256,6

22 944,4 21 362,5
2 868 703,2 2 798 389,3

63 936,1 67 961,4
2 932 639,3 2 866 350,7

- податкових та неподаткових доходів (без власних надходж.) 1 338 046,7 1 275 348,2
1 530 656,6 1 523 041,1



ВИДАТКИ        
(тис. грн.)

2018 рік
Загальний фонд Спеціальний фонд РАЗОМ 

План на рік Факт за рік План на рік Факт за рік План на рік Факт за рік

Органи місцевого самоврядування 145,8
116,3

    міського бюджету 118,7
    освітньої субвенції з держбюджету 101,7
    додаткова дотація з ДБ 

843,8 681,6 918,2 110,6
758,6 758,6

109,5
         міського бюджету 101,0

109,6

         медичної субвенції з ОБ на цукровий діабет 119,2
        субвенція з ДБ на відшкодування лікарських засобів 143,4

165,8
компенсаційні виплати за пільговий проїзд 196,6
Культура і мистецтво 116,5
Фізкультура і спорт 115,9
Засоби масової інформації 169,7

118,7
147,9

субвенція з ДБ на погашення різниці в тарифах 35,0
Утримання та розвиток автомобільних доріг 173,8
Будівництво та регіональний розвиток 500,0 478,0 148,0
Виконання інвестиційних проектів 67,6

65,3

365,5 365,5

з них субвенція на ЦНАП в форматі "Прозорий офіс"

Здійснення заходів із землеустрою 188,9 34,1 480,0 668,9 34,1 77,5
219,0 212,4

з них за рахунок запозичень до бюджету розвитку

266,0 77,9 266,0 77,9 28,9

Інші заходи у сфері автотранспорту 48,8
Утримання та розвиток авто- та електротранспорту

Внески до статутного капіталу 33,4
Запобігання та ліквідація надзвичайних ситуацій 563,8 547,4 563,8 547,4 38,2
Інші заходи громадського порядку та безпеки
Цільові фонди 139,2

951,8 95,1
Резервний фонд 916,0 916,0
Обслуговування місцевого боргу 0,3 0,1 0,3

959,9 913,8 100,9
Всього видатки міського бюджету 117,2

Субвенції з міського бюджету іншим бюджетам 124,4

Фортечному району 250,0 250,0 125,3
Подільському району 292,0 291,8 129,9

111,0
державному бюджету 106,4

обласному бюджету 749,5 716,3 749,5 716,3 98,1
Реверсна дотація 173,1
Разом видатки (без субвенцій на соцзахист населення) 118,2

111,1

98,4

116,4

95,0

106,1

696,5 696,4 696,5 696,4 44,7

30,0 30,0 30,0 30,0

ВСЬОГО ВИДАТКИ 116,0

Тамп росту 
до факту 
2017 року 

(%)

90 798,1 90 250,0 2 223,7 2 682,7 93 021,8 92 932,7
Освіта, в т.ч. за рахунок 786 288,3 777 384,1 107 855,9 90 551,9 894 144,2 867 936,1

488 536,1 485 850,5 105 892,1 88 875,1 594 428,2 574 725,6
271 293,5 265 250,9 271 293,5 265 250,9
20 259,8 20 259,8 20 259,8 20 259,8

    субв.з ДБ на підтримку осіб з особливими потребами 1 205,2 2 049,0 1 599,8
    субв.з ДБ "Нова українська школа" 5 355,1 5 341,3 6 113,7 6 099,9
Охорона здоров'я, в т.ч. за рахунок 343 153,1 339 976,9 23 309,6 37 447,6 366 462,7 377 424,6

80 197,6 79 630,8 23 309,6 37 447,6 103 507,2 117 078,4
        медичної субвенції з держбюджету (опалата праці) 239 298,9 237 267,8 239 298,9 237 267,8
         цільові видатки на гемодіаліз 7 577,3 7 577,3 7 577,3 7 577,3

9 902,0 9 323,8 9 902,0 9 323,8
6 177,3 6 177,3 6 177,3 6 177,3

Соцзахист та забезпечення, з них 108 541,8 101 203,1 3 480,4 3 338,9 112 022,2 104 541,9
74 535,9 69 635,9 74 535,9 69 635,9
19 718,7 19 653,0 1 165,0 1 294,4 20 883,7 20 947,4
18 650,2 18 638,0 3 162,5 3 164,1 21 812,7 21 802,1
2 112,7 2 104,0 2 112,7 2 104,0

Житлово-комунальне господарство, з них 119 118,6 117 001,3 84 462,5 69 688,0 203 581,1 186 689,3
субвенція з ДБ на придб.житла для дітей-сиріт 4 760,9 4 760,9 4 760,9 4 760,9

5 256,6 5 256,6 5 256,6 5 256,6
24 179,0 22 789,6 79 822,3 49 582,4 104 001,3 72 372,0

50 362,2 34 826,1 50 862,2 35 304,0
82 024,5 22 729,5 82 024,5 22 729,5

з них субвенція на соціально-економичний розвиток 78 297,3 20 421,3 78 297,3 20 421,3
Реалізація інших заходів щодо  соціально - економічного 
розвитку територій 20 918,6 17 645,7 21 284,1 18 011,2

18 000,0 16 295,6 18 000,0 16 295,6

Заходи з енергозбереження 12 517,7 3 490,1 12 736,7 3 702,5 1 733,4
12 000,0 2 985,6 12 000,0 2 985,6

Сприяння розвитку малого та середнього 
підприємництва

35 380,2 35 088,1 35 380,2 35 088,1
8 658,0 8 658,0 8 658,0 8 658,0

6 160,0 5 327,6 6 160,0 5 327,6

2 718,6 2 679,0 1 967,7 1 962,4 4 686,3 4 641,4 в 5 р.
2 109,5 1 922,3 2 109,5 1 922,3

Інші заходи пов'язані з економічною діяльністю 1 064,7 5 162,7 4 474,8 6 227,4 5 426,6

Інша діяльність (інформатизація та внески до Асоціації) 1 492,3 1 375,4 2 452,2 2 289,2
1 528 981,1 1 503 917,9 524 057,2 386 592,0 2 053 038,1 1 890 509,9

70 908,8 70 856,0 3 291,5 3 258,1 74 200,3 74 114,1

38 407,8 38 376,4 38 657,8 38 626,4
26 416,0 26 394,9 26 708,0 26 686,7

с.Новому 3 885,0 3 885,0 3 885,0 3 885,0
2 200,0 2 199,7 2 000,0 2 000,0 4 200,0 4 199,7

40 882,9 40 882,9 40 882,9 40 882,9
1 640 772,8 1 615 656,9 527 348,7 389 850,1 2 168 121,5 2 005 507,0

Трансферти районним у місті бюджетам за рахунок 
субвенцій з державного бюджету на: 869 803,8 864 835,7 869 803,8 864 835,7

виплату допомог сім'ям з дітьми, малозабезпеченим сім'ям 256 791,6 251 984,7 256 791,6 251 984,7
надання пільг  та житлових субсидій населенню на оплату 
енергоносіїв та ЖКП 600 140,2 600 140,2 600 140,2 600 140,2

надання пільг та житлових субсидій населенню на тверде 
паливо 1 697,1 1 643,1 1 697,1 1 643,1

утримання дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського 
піклування 3 822,9 3 724,3 3 822,9 3 724,3

виплату грошової компенсації за належні для отримання жилі 
приміщення для сімей загиблих військовослужбовців 5 581,8 5 573,3 5 581,8 5 573,3

виплату грошової компенсації за належні для отримання жилі 
приміщення для внутрішньопереміщених осіб

виплату грошової компенсації за належні для отримання жилі 
приміщення для сімей загиблих учасників бойових дій на 
території інших держав

1 043,8 1 043,7 1 043,8 1 043,7

на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку 
окремих територій

2 510 576,6 2 480 492,6 527 348,7 389 850,1 3 037 925,3 2 870 342,7



тис. грн

1500000 Управління капітального будівництва 71,0
міський бюджет 74,1

субвенції та запозичення 61,6
1511000 Освіта 84,1
1511010 Надання дошкільної освіти 94,9
1511020 Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми 82,3

1511040 Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми школами-інтернатами 96,9
1511100 Надання спеціальної освіти школами естетичного виховання 400,0
1512000 92,0
1512010 Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню 93,4
1512080 872,7 87,3
1513000 Соціальний захист та соціальне забезпечення 90,3

1513104 700,0 700,0 616,5 88,1

1513111 900,0 900,0 804,6 89,4

1513132 Утримання клубів підлітків за місцем проживання 254,5 254,4 100,0

1517300 Будівництво та регіональний розвиток 72,9
1517310 Реалізація заходів щодо інвестиційного розвитку території 70,3

66,1
926,0 925,1 99,9

43,1

900,0 899,7 100,0

800,0 665,4 83,2
70,0 61,7 88,1

300,0 0,0

81,3
89,0 0,8 0,8

560,0 35,0
1517324 Будівництво установ та закладів культури 142,8 7,2

76,1 7,6

990,0 66,7 6,7

1517325 150,0 100,0 66,7

1517330 99,2

1517340 55,8

600,0 78,6 13,1

814,5 67,9

200,0 76,4 38,2

Реставрація КЗ"НВО"ЗОШ № 24, вул Гоголя,125 400,0 309,7 77,4
200,0 186,2 93,1
50,0 12,6 25,3

1517370 84,2

з них за рахунок субвенції з державного бюджету 90,5

      Використання  коштів бюджету розвитку  головними розпорядниками коштів  в розрізі видатків та 
об`єктів  за  2018 рік  

КПКВК 
місцевого 
бюджету

Найменування головного розпорядника, відповідального виконавця, бюджетної програми, 
напряму видатків або об'єктів

Затверджено 
на 2018 рік 

Уточнений 
план на            
       2018 рік 

Факт за 2018 
рік

Виконання 
плану 2018 

року (%)

80 000,0 109 536,7 77 814,0
83 061,4 61 518,3
26 475,3 16 295,6

15 283,0 19 377,0 16 286,6

2 775,0 2 839,0 2 695,5
10 275,0 14 005,0 11 524,5

2 233,0 2 133,0 2 066,6

Охорона здоров'я 2 500,0 4 400,0 4 047,6
1 500,0 3 400,0 3 174,9

Амбулаторно-поліклінічна допомога населенню, крім первинної медичної 
допомоги 1 000,0 1 000,0

1 600,0 1 854,5 1 675,5
Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не 
здатні до самообслуговування (ремонт терцентру Подільського району)

Утримання закладів, що надають соціальні послуги дітям, які опинились у 
складних обставинах (капремонт соцгуртожитку)

58 417,0 69 484,2 50 649,0
24 567,0 41 983,1 29 505,8

Нове будівництво багатоквартирного житлового будинку по  вул. Г.Жадова 9 000,0 16 000,0 10 568,1
Нове будівництво житлового будинку по  вул. Г.України, 26 1 000,0
Нове будівництво госппобутової каналізації по вулицях Лесі Українки, 
Дарвіна, Степняка-Кравчинського 3 900,0 1 679,0

Будівництво зовнішнього водопроводу по вул.І.Богуна з точкою підключення 
по вул. Г.Сагайдачного

Будівництво зовнішнього водопроводу по вул. Балашівській
Будівництво зовнішнього водопроводу по вул. Львівській (ПКД)

Будівництво автомобільного мосту через р.Інгул між вул.Балтійською та 
Холодноярською (ПКД)

Реконструкція діючої котельні і теплових мереж, смт. Нове 17 400,0 14 146,2
Реконструкція господарчого блоку пологового будинку по вул. О.Журливої 11 567,0
Реконструкція набережної р.Інгул від вул.Михайлівської до вул. Київської 3 000,0 1 598,1

1 990,0
Нове будівництво сучасного концертного комплексу "Місту-Амфітеатр" по 
вул. Металургів біля ж/б №36, смт. Нове 1 000,0

Нове будівництво багатофункціонального громадського простору "Зелений 
театр" по вул.Бєляєва, 1 
Будівництво споруд, установ та закладів фіз.культури і спорту (Будівництво 
глядацьких трибун на бейсбольному полі 'Юність", смт. Нове)

Будівництво інших об'єктів соціальної та виробничої інфраструктури 
(Реконструкція проїжджої частини  вул. Ельворті (арка) 25 000,0 2 000,0 1 984,0

Проектування, реставрація та охорона пам`яток архітектури 7 850,0 2 650,0 1 478,2

Реставрація будівлі міського художньо-меморіального музею О. О. 
Осмьоркіна, вул. Архітектора Паученка (Дворцова), 89 1 200,0

Реставрація будівлі музичної школи № 1 ім. Г. Г. Нейгауза, вул. Віктора 
Чміленка, 65 1 500,0 1 200,0

Реставрація І корпусу музичної школи № 1 ім. Г. Г. Нейгауза,                             
                                    вул. Віктора Чміленка, 65 (ПКД)

3 000,0
Реставрація фасаду будівлі за адресою: вул. Дворцова, 9 (літера А7) 
Реставрація будівлі харчоблоку стаціонару № 2 КЗ ЦМЛ, вул.Дворцова

Реалізація інших заходів щодо соціально-економічного розвитку 
(Реконструкція будівлі по вул. Архітектора Паученка, 41/26 для створення 
ЦНАПу у форматі "Прозорий офіс")

1 000,0 20 711,1 17 438,2

18 000,0 16 295,6



КПКВК 
місцевого 
бюджету

Найменування головного розпорядника, відповідального виконавця, бюджетної програми, 
напряму видатків або об'єктів

Затверджено 
на 2018 рік 

Уточнений 
план на            
       2018 рік 

Факт за 2018 
рік

Виконання 
плану 2018 

року (%)

1517461 85,2

1517640 204,6 2,4

з них за рахунок запозичення коштів НЕФКО 0,0

1517693 86,9

1200000 59,9

міський бюджет 70,4
субвенції та запозичення 24,6

1213242 Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення 200,0 195,5 97,7
1216011 Експлуатація та технічне обслуговування житлового фонду 78,9

1216020 141,0 135,2 95,9

1216030 89,3

1217363 Реалізація заходів щодо інвестиційного розвитку території 22,0

19,6

1217640 85,9

з них за рахунок запозичення коштів НЕФКО 84,7

1217461 59,1

1217470 Внески до статутного капіталу суб’єктів господарювання, з них:               86,5
КП "Універсал 2005" на придбання техніки 87,1
КП "Аварійно-диспетчерська служба" 550,0 442,0 80,4

0200000 Виконавчий комітет міської ради 96,4

0210180 Інша діяльність у сфері державного управління 130,5 226,5 128,1 56,6

217530 621,5 561,5 494,7 88,1
0218220 Заходи та роботи з мобілізаційної підготовки місцевого значення 240,0 240,0 237,1 98,8
0218230 Інші заходи громадського порядку та безпеки 99,9

0219800 100,0

0600000 Управління освіти  70,2
міський бюджет 91,2

29,4

918,2 76,2

субвенція "Нова українська школа" 758,6 758,6 100,0
за рахунок залишку освітньої субвенції з державного бюджету 972,7 972,7 100,0

0611010 Надання дошкільної освіти 87,3

0611020 91,5

0611030 20,0 17,0 84,9

0611040 30,0 146,4 143,7 98,2

0611070 640,0 528,8 527,5 99,8

0611090 Надання позашкільної освіти позашкільними закладами освіти 400,0 240,7 240,7 100,0

0611110 80,0 80,0 100,0

0611161 Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти 354,0 343,0 96,9
0611162 Інші програми та заходи у сфері освіти 100,0
0617363 Реалізація заходів щодо інвестиційного розвитку території 30,2

0619750 749,5 716,3 95,6

0700000 68,5

міський бюджет 98,3
34,6

0712010 Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню 99,9

Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої 
інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету 1 456,0 1 240,0

Заходи з енергозбереження (на реалізацію проекту "Підвищення 
енергоефективності у навчальних закладах і системі вуличного освітлення") 8 693,1

8 475,3
Інші заходи, пов`язані з економічною діяльністю 2 200,0 4 272,0 3 710,7

Головне управління житлово-комунального                                          
   господарства  

93 764,5 203 279,0 121 726,9

93 764,5 156 761,0 110 306,4
46 518,0 11 420,5

37 041,3 64 793,6 51 124,4
Забезпечення функціонування підприємств, установ та організацій, що 
виробляють, виконують та/або надають житлово-комунальні послуги

Організація благоустрою 9 648,2 9 342,5 8 344,8

45 350,9 9 971,4

з них за рахунок субвенції з держбюджету на соц.-економ.розвиток 42 993,4 8 434,9
Заходи з енергозбереження (на реалізацію проекту "Підвищення 
енергоефективності у навчальних закладах і системі вуличного освітлення") 3 824,7 3 285,6

3 524,7 2 985,6
Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за 
рахунок коштів місцевого бюджету 47 075,0 73 366,3 43 342,3

6 160,0 5 327,6
5 610,0 4 885,6

2 492,0 4 755,7 4 585,2

Інші заходи у сфері зв`язку, телекомунікації та інформатики

1 500,0 1 727,7 1 725,3

Субвенція з МБ ДБ на виконання програм соціально-економічного розвитку 
(на виконання міської Програми протидії тероризму) 2 000,0 2 000,0

18 585,0 47 464,0 33 331,9
28 464,0 28 464,0 25 963,6

субвенція з держбюджету на соціально-економичний розвиток 16 063,5 4 718,7

субвенція на надання державної підтримки особам з особливими освітніми 
потребами 1 205,2

3 110,0 4 143,5 3 619,2
Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними 
закладами, з них: 14 405,0 22 951,9 21 005,9

Надання загальної середньої освіти вечiрнiми (змінними) школами

Надання загальної середньої освіти загальноосвiтнiми школами-iнтернатами, 
загальноосвітніми санаторними школами-інтернатами
Надання загальної середньої освіти спеціальними загальноосвітніми школами-
інтернатами з них:

Підготовка кадрів професійно-технічними закладами та іншими закладами 
освіти

1 615,2 1 615,2
16 633,9 5 023,3

Субвенція з місцевого бюджету на співфінансування інвестиційних проектів 

Управління охорони здоров'я 3 500,0 34 498,0 23 642,9

3 500,0 18 379,7 18 062,3
субвенція з держбюджету на соціально-економичний розвиток 16 118,3 5 580,6

2 203,4 6 308,3 6 302,6



КПКВК 
місцевого 
бюджету

Найменування головного розпорядника, відповідального виконавця, бюджетної програми, 
напряму видатків або об'єктів

Затверджено 
на 2018 рік 

Уточнений 
план на            
       2018 рік 

Факт за 2018 
рік

Виконання 
плану 2018 

року (%)

0712030 596,6 100,0

0712080 Амбулаторно-поліклінічна допомога населенню 700,0 100,0

0712110 Первинна медична допомога населенню 100,0

0717340 100,0
0717363 Реалізація заходів щодо інвестиційного розвитку території 35,0

0900000 Управління з питань захисту прав дітей 100,0

0913242 Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення 41,3 41,3 100,0

0916011 Експлуатація та технічне обслуговування житлового фонду 67,8 66,0 97,4

0916083 100,0

1000000 Відділ культури та туризму 400,0 54,0
міський бюджет 400,0 98,2

220,6 14,7
1011100 Надання спеціальної освіти школами естетичного виховання 100,0 300,0 300,0 100,0

1014020 144,0 144,0 144,0 100,0

1014030 120,0 120,0 120,0 100,0
з них на поповнення бібліотечних фондів 100,0 100,0 100,0 100,0

1014040 Забезпечення діяльності музеїв 36,0 36,0 35,5 98,7
1014082 Інші заходи в галузі культури і мистецтва 689,5 684,3 99,3

1017363 247,4 16,0

1100000 Управління молоді та спорту 97,4
міський бюджет 99,8

90,4
1113000 Надання спеціальної освіти школами естетичного виховання 604,0 99,4

1113121 304,0 304,0 297,9 98,0

1113133 Інші заходи та заклади молодіжної політики 194,6 194,5 100,0

1113142 Утримання клубів підлітків за місцем проживання 38,6 38,6 100,0

1113241 300,0 343,9 343,9 100,0

1113242 Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення 404,8 403,5 99,7

1115000 Фізична культура і спорт 100,0

1115031 100,0

1115041 Утримання та фінансова підтримка спортивних споруд 626,3 626,3 100,0

1117363 150,0 91,3

1600000 Управління містобудування та архітектури 207,5 207,5 100,0

1617350 Розроблення схем планування та забудови територій міста

1617370 Реалізація інших заходів щодо соціально-економічного розвитку територій 207,5 207,5 100,0

1900000 Управління розвитку транспорту та зв'язку 99,2

1917413 99,2

7618800 292,0 542,0 541,8 100,0

бюджету Подільського району 292,0 292,0 292,0 100,0
бюджету Фортечного району 250,0 249,8 99,9

0007530 Інформатизація виконавчих органів 716,5 941,8 891,7 94,7

РАЗОМ бюджет розвитку 68,9
у тому числі:

міський бюджет 78,7
субвенції з державного/обласного бюджетів та запозичення 40,6

Лікарсько-акушерська допомога  вагітним та новонародженим 6 655,9 6 655,9

2 184,9 2 184,9

1 073,8 1 073,8

Проектування, реставрація та охорона пам`яток архітектури 1 589,1 1 589,1
16 685,9 5 836,6

4 870,1 4 868,3

Придбання житла та приміщень для розвитку сімейних та інших форм 
виховання, наближених до сімейних, та забезпечення житлом дітей-сиріт, 
осіб з їх числа (за рахунок субвенції з державного бюджету)

4 760,9 4 760,9

2 833,5 1 531,3
1 334,5 1 310,7

субвенція з держбюджету на соціально-економичний розвиток 1 499,0

Фінансова підтримка фiлармонiй, художніх і музичних колективів, ансамблів

Забезпечення діяльності білiотек

Реалізація заходів щодо інвестиційного розвитку території (Капітальний 
ремонт приміщень художньої школи ім.О.Осмьоркіна) 1 544,0

3 853,4 6 256,3 6 090,7
3 853,4 4 633,2 4 624,2

субвенція з держбюджету на соціально-економичний розвиток 1 623,1 1 466,5
1 285,8 1 278,4

Утримання та забезпечення діяльності центрів соціальних служб для сім`ї, 
дітей та молоді

Забезпечення діяльності інших закладів у сфері соціального захисту і 
соціального забезпечення  (Центр обліку та перебування бездомних)

3 099,4 3 162,5 3 161,5

Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких 
спортивних шкіл 3 099,4 2 536,2 2 535,3

Реалізація заходів щодо інвестиційного розвитку території 
(Реконструкція стадіону «Юність» комунального закладу "Комплексна  
ДЮСШ  № 2", вул. Курганна, 64)

1 808,0 1 650,8

1 142,6

1 142,6

30 000,0 35 380,2 35 088,1

Інші заходи у сфері автотранспорту (придбання автобусів) 30 000,0 35 380,2 35 088,1

Трансферти районним у місті бюджетам на придбання комп’ютерної та 
оргтехніки для управлінь соціального захисту населення)

234 757,0 450 566,4 310 320,1

234 757,0 334 571,7 263 207,2
115 994,7 47 112,9



ЗАТВЕРДЖЕНО
Рішення Виконавчого комітету
Міської ради міста Кропивницького
«___» ________ 2019 № ___

ЗАХОДИ
щодо забезпечення виконання бюджету міста Кропивницького на 2019 рік 

№ з/п
Зміст заходу Виконавці

Термін
виконання

1     2 3  4
1. Забезпечити надходження податкових та неподаткових доходів до

бюджету  міста,  стягнення  яких  контролюється  органами  фіскальної
служби, у затверджених міською радою обсягах на 2019 рік 

 

Кропивницьке  управління
Головного  управління
державної фіскальної служби
у Кіровоградській області

Протягом року

2. Проводити  роботу  щодо  виявлення  платників,  які  нараховують
заробітну плату нижче встановленого законодавством мінімального рівня,
з  урахуванням  інструментарію  зі  здійснення  державного  контролю  за
дотриманням норм законодавства в частині мінімальної зарплати:

підвищити  ефективність  діяльності  міської  комісії  з  питань
погашення заборгованості із виплати заробітної плати та єдиного внеску
на  загальнообов’язкове  державне  соціальне  страхування  (далі  міська
комісія), проводити засідання не менше 2-х разів на місяць

щоквартально інформувати Виконавчий комітет Міської ради міста
Кропивницького про суми накладених та стягнених штрафів з питань
праці 

інформувати  громадськість  міста  про  діяльність  та  результати
роботи міської комісії та відділу з питань праці 

Відділ з питань праці
Департамент  з  питань
економічного  розвитку,
торгівлі  та  інвестицій,
Виконавчі  органи
Подільської   та  Фортечної
районних  у  місті   рад
Відділ  по роботі  із  засобами
масової інформації

Протягом року

3. Вживати  заходи,  спрямовані  на  збільшення  податкоспроможності
підприємств  міста,  залучення  інвестицій  у  галузі  реального  сектору
економіки міста, забезпечення належного рівня сплати податку на доходи
фізичних осіб

Департамент  з  питань
економічного  розвитку,
торгівлі та інвестицій 
Відділ з питань праці

Протягом року



4. Провести  інвентаризацію  рішень  Міської  ради  міста
Кропивницького  щодо  надання  юридичним  та  фізичним  особам
земельних ділянок в оренду, з якими станом на 01.01.2019 не укладені
договори оренди землі 

забезпечити укладання договорів оренди землі, в яких обов’язково
передбачити  відшкодування збитків  (недоодержаного  доходу )  за  час
фактичного  використання  земельної  ділянки  з  моменту  прийняття
рішення або набуття права власності 

провести  інвентаризацію  договорів  оренди  землі,  термін  дії  яких
закінчився  станом  01.01.2019  року.  Забезпечити  передачу  таких
земельних  ділянок  у  власність  міста.  У  разі  наявності  на  таких
земельних ділянках об’єктів нерухомого майна, забезпечити укладання
з  такими  суб’єктами  господарювання  договорів  за  фактичне
використання  земельних  ділянок,  у  випадку  відмови  суб’єктів
господарювання  забезпечити  стягнення  належних  бюджету  коштів  у
судовому порядку

здійснювати  постійний  контроль  за  виконанням  орендарями
земельних ділянок зобов’язань перед бюджетом щодо сплати орендної
плати,  активізувати  претензійну  роботу  та  позовну  діяльність  щодо
примусового  стягнення  належних  бюджету  сум  орендної  плати  за
землю через суд 

Управління  земельних
відносин  та  охорони
навколишнього  природного
середовища 
Юридичне управління

Протягом року

5. Провести  роботу  по  укладанню  договорів  купівлі-продажу
земельних  ділянок,  по  яких  здійснено  оплату  авансових  внесків  та
забезпечити  надходження  до  бюджету  розвитку  спеціального  фонду
бюджету міста коштів від продажу земельних ділянок, у затверджених
міською радою обсягах 

Управління  земельних
відносин  та  охорони
навколишнього  природного
середовища 

Протягом року

6. Забезпечити  надходження  до  фонду  охорони  навколишнього
природного середовища спеціального фонду бюджету міста у обсягах,
затверджених міською радою

Управління  земельних
відносин  та  охорони
навколишнього  природного
середовища
Кропивницьке  управління
Головного управління ДФС у
Кіровоградській області

Згідно з
помісячним

розписом
бюджету міста

2



7. Забезпечити:
ефективне  управління  об’єктами комунальної  власності,  передачу

комунального майна в оренду на конкурсних засадах і  за  ринковими
ставками,  по  надходженнях  орендної  плати  за  користування
комунальним майном до бюджету міста

виконання Програми управління комунальним майном на 2019 рік
та надходження від відчуження майна, що знаходиться у комунальній
власності  міста,  до  бюджету  розвитку   спеціального  фонду бюджету
міста, в затверджених міською радою обсягах

Управління  комунальної
власності 

Протягом року

8. Забезпечити:
укладання договорів щодо сплати пайових внесків замовниками у

створення інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури міста
Кропивницького  та  надходження  цих  коштів  до  спеціального  фонду
бюджету міста

надходження  до  загального  фонду  бюджету  міста  плати  за
тимчасове  користування  місцем  розташування  рекламних  засобів,  що
знаходяться у комунальній власності міста.

Управління  містобудування
та архітектури 

Протягом року

9. Невідкладно  прийняти  рішення  щодо  встановлення  туристичного
збору  із  врахуванням  податкових  змін  на  2019  рік  та  оприлюднити
перелік податкових агентів на сайті Міської ради міста Кропивницького

Управління  торгівлі  та
побутового  обслуговування
населення  департаменту  з
питань  економічного
розвитку,  торгівлі  та
інвестицій

Протягом року

10. Створити доступні і зручні умови громадянам та підприємцям міста
для отримання адміністративних послуг та забезпечити надходження до
загального  фонду  бюджету  міста  плати  за  надання  адміністративних
послуг та адміністративних штрафів та інших санкцій.

Управління адміністративних
послуг 
Відділ  державної  реєстрації
юридичних  осіб  та  фізичних
осіб-підприємців
Відділ  реєстрації  місця
проживання особи
Відділ  державної  реєстрації
речових  прав  на  нерухоме
майно
Адміністративна  комісія  при
виконавчому  комітеті,

Протягом року
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спеціалізована інспекція
Управління  Державного
архітектурно-будівельного
контролю

11. Забезпечити  надходження до  цільового  фонду  розвитку  та
благоустрою міста коштів від суб’єктів господарювання за розміщення
відкритих літніх майданчиків

Управління  торгівлі  та
побутового  обслуговування
населення  департаменту  з
питань  економічного
розвитку,  торгівлі  та
інвестицій

Протягом року

12. Сприяти поліпшенню фінансового стану підприємств комунальної
власності,  забезпеченню  ними  своєчасних  розрахунків  з  виплати
заробітної  плати  працівникам  та  виконання  податкових  зобов’язань
перед  бюджетом  (податок  на  доходи  фізичних  осіб,  податок  на
прибуток підприємств комунальної власності) 

Розробити  оновлену  форму  контракту  з  комунальними
підприємствами, в якому передбачити економічно обґрунтовані розміри
посадових окладів, обмеживши розмір посадового окладу керівника на
рівні не більше 5 мінімальних посадових окладів (тарифних ставок для
працівників  основної  професії).  Укласти  контракти  з  керівниками
комунальних підприємств із врахуванням оновленої форми контрактів

Головне управління житлово-
комунального господарства

Протягом року

13. Активізувати роботу щодо зменшення податкової заборгованості із
платежів до бюджету міста, посилити контроль за сплатою податкових
зобов’язань платників податків та дотриманням платіжної дисципліни 

Кропивницьке  управління
Головного  управління
державної фіскальної служби
у Кіровоградській області

Протягом року

14. Забезпечити надання інформацій фінансовому управлінню міської
ради:

відповідно  до  вимог  статті  12  Податкового  кодексу  України  про
обсяги податкового боргу із платежів до бюджету міста Кропивницького
платників податків у розрізі джерел доходів 

про вжиті заходи щодо недопущення виникнення податкового боргу
по добровільно задекларованих сумах по податках і зборах

Головне  управління
державної фіскальної служби
у Кіровоградській області

Щомісячно до
10 числа
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15. Забезпечити  неухильне  виконання  вимог  статті  77  Бюджетного
кодексу України щодо врахування в першочерговому порядку потреби в
коштах на оплату праці працівників бюджетних установ та проведення
розрахунків  за  енергоносії  і  комунальні  послуги,  що  споживаються
бюджетними установами

Головні розпорядники 
коштів міського бюджету

При
формуванні та
внесенні змін

до кошторисів 

16. Здійснювати заходи, спрямовані на підвищення енергоефективності та
енергозбереження,  зменшення споживання енергоресурсів у бюджетних
установах міста та на впровадження енергосервісу. 

Встановити  жорсткий  режим  контролю  за  використанням
підвідомчими закладами енергоносіїв,  не допускаючи необґрунтованого
збільшення їх споживання у фізичних обсягах порівняно з 2017 роком.

Затвердити ліміти споживання енергоносіїв у натуральних показниках
для  кожного  підвідомчого  закладу,  виходячи  з  обсягів  кошторисних
призначень.

Забезпечити залучення коштів спеціального фонду на розрахунки за
енергоносії не менше 10 % власних надходжень бюджетних установ 

Головні розпорядники коштів
міського бюджету

Протягом року

Протягом року

Одночасно із
затвердженням

кошторисів

Протягом року

17. Встановлювати  підвищення  до  посадових  окладів  (надбавки,
доплати,  премії,  інші  заохочувальні  виплати)  працівникам  виконавчих
органів міської та районних у місті рад з проведенням ретельного аналізу
складових фонду заробітної плати та виключно в межах фонду оплати
праці, затвердженого у планах асигнувань розпорядників коштів 

Керівники  виконавчих
органів міської ради,
Подільської   та  Фортечної
районних у місті  рад

Щомісячно

18. Здійснити заходи по упорядкуванню мережі та утриманню штатної
чисельності працівників підвідомчих установ бюджетної сфери в межах
фонду  заробітної  плати,  затвердженого  у  кошторисах,  планах
використання  та  приведенню її  у  відповідність  до  Типових  штатних
нормативів

Головні розпорядники коштів
міського бюджету

Протягом І
півріччя

19. Дотримуватись норм законодавства в частині мінімальної заробітної
плати  по  підвідомчих  установах  та  вживати  заходів,  спрямованих  на
підвищення рівня  оплати  праці,  у  тому  числі  диференціації  заробітної
плати  працівників  залежно  від  складності,  відповідальності  та  умов
роботи, що виконується, кваліфікації працівника тощо

Головні розпорядники коштів
міського бюджету

Протягом року
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20. Заборонити  збільшення  бюджетних  призначень  за  загальним  та
спеціальним  фондами  міського  бюджету  за  рахунок  зменшення  інших
видатків (інших бюджетних програм) без внесення змін до рішення про
бюджет міста та без наявного фінансового ресурсу на: 

оплату праці працівників бюджетних установ;
збільшення видатків, пов’язаних з функціонуванням органів місцевого

самоврядування

Фінансове управління
Головні розпорядники коштів
міського бюджету

Протягом року

21. В процесі виконання бюджету міста:
у  разі  якщо  зміна  обставин  вимагає  менших  бюджетних

асигнувань головним розпорядникам бюджетних коштів,  фінансовому
управлінню  міської  ради  готувати  та  подавати  до  міської  ради  у
встановленому  порядку  пропозиції  про  зменшення  відповідних
бюджетних призначень;

якщо після прийняття рішення про бюджет міста повноваження
на  виконання  функцій  або  надання  послуг,  на  яке  надано  бюджетне
призначення,  передається  відповідно  до  законодавства  від  одного
головного  розпорядника  бюджетних  коштів  до  іншого  головного
розпорядника  бюджетних  коштів,  дія  бюджетного  призначення  не
припиняється  і  застосовується  для  виконання  тих  самих  функцій  чи
послуг іншим головним розпорядником бюджетних коштів,  якому це
доручено. Передача бюджетних призначень у такому разі здійснюється
за рішенням Виконавчого комітету Міської ради міста Кропивницького,
погодженим  з  постійною  комісією  міської  ради  з  питань  бюджету,
податків,  фінансів,  планування та  соціально-економічного розвитку у
порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України;

у  межах  загального  обсягу  бюджетних  призначень  головного
розпорядника бюджетних коштів перерозподіл видатків бюджету міста
за бюджетними програмами, а також збільшення видатків розвитку за
рахунок  зменшення  інших  видатків  (окремо  за  загальним  та
спеціальним  фондами  бюджету)  здійснюються  за  рішенням
Виконавчого комітету Міської ради міста Кропивницького, погодженим
з  постійною  комісією  міської  ради  з  питань  бюджету,  податків,
фінансів, планування та соціально-економічного розвитку;

у межах загального обсягу бюджетних призначень за бюджетною
програмою  окремо  за  загальним  та  спеціальним  фондами  бюджету

Фінансове управління 
Головні розпорядники коштів
міського бюджету

У разі
необхідності
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фінансовому  управлінню  міської  ради,  за  обґрунтованим  поданням
головного розпорядника коштів, здійснювати перерозподіл бюджетних
асигнувань,  затверджених  у  розписі  бюджету  міста  та  кошторисі,  в
розрізі економічної класифікації

22. Забезпечити  доступність  інформації  про  бюджет  відповідно  до
законодавства  шляхом  розміщення  на  своїх  офіційних  сайтах  або  в
інший спосіб:

 бюджетних запитів;
 інформації  про  цілі  державної  політики,  реалізацію  якої

забезпечує головний розпорядник;
 паспортів  бюджетних  програм  (включаючи  зміни  до  паспортів

бюджетних програм);
 звітів про виконання паспортів бюджетних програм;
 звітів про хід реалізації державних інвестиційних проектів;
 результатів оцінки ефективності бюджетних програм

Головні розпорядники коштів
міського бюджету У визначені

терміни

23. Забезпечити  контроль  за  наданням  пільг  по  харчуванню  дітей  та
учнів у навчальних закладах міста в межах повноважень, встановлених
міською радою 

Управління освіти Протягом року

24. Забезпечити 
постійний контроль за станом реєстрації фінансових зобов’язань по

непершочергових видатках та розрахунків по них з метою недопущення
дебіторської та кредиторської заборгованості, виникнення простроченої
та небюджетної заборгованості;

притягнення до відповідальності осіб, які допускатимуть виникнення
заборгованості  з  виплати  заробітної  плати  працівникам  бюджетних
установ.

При  наявності  заборгованості  по  захищених  статтях  не  допускати
реєстрацію непершочергових видатків

Головні розпорядники коштів
міського бюджету

Щомісячно

25. Провести  модернізацію  мережі  професійно-технічних  навчальних
закладів  з  урахуванням  необхідності  їх  укрупнення  та  здійснення
підготовки  фахівців  і  робітничих  кадрів  відповідно  до  потреб  ринку
праці  міста,  забезпечити  використання  потенціалу  таких  навчальних
закладів  для  здійснення  підготовки  та  перепідготовки  незайнятого
населення на засадах самоокупності навчального процесу.

Підготувати звернення міської ради до обласної ради про виділення в

Управління освіти Протягом року

До 01 квітня
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2019 році коштів з обласного бюджету бюджету міста Кропивницького
на підготовку робітничих кадрів на умовах регіонального замовлення
для потреб усієї області

2019 року

26. Встановити  перелік  платних  послуг,  що  надаються  бюджетними
установами,  із  зазначенням  способу  та  порядку  надання  кожної  з
послуг, розрахунку їх вартості відповідно до економічно обґрунтованих
витрат, пов’язаних з їх наданням

Управління освіти, 
Управління охорони здоров’я
Управління  культури  і
туризму
Управління молоді та спорту

Протягом І
півріччя

27. Продовжити  роботу  з  розширення  джерел  фінансування  закладів
культури та клубів для підлітків за місцем проживання  шляхом залучення
спонсорських  коштів  та  надання  послуг  музеями,  бібліотеками,
дозвіллєвим  центром  та  клубами  для  підлітків  за  місцем  проживання,
розширення  переліку  послуг  з  організації  дозвілля  населення  з
використанням новітніх технологій

Управління молоді та спорту
Управління культури і

туризму

Протягом року

28. Забезпечити  ефективне  використання  кредитних  коштів  Північної
екологічної фінансової корпорації (НЕФКО) на

термомодернізацію КЗ "Навчально-виховне об’єднання -  "ЗОШ" І-ІІІ
ступенів  №  31  з  гімназійними  класами,  центр  дитячої  та  юнацької
творчості "Сузір’я", вул. Космонавта Попова, 11-а

модернізацію  системи  вуличного  освітлення  за  рахунок  залишку
кредитних коштів НЕФКО

Управління  капітального
будівництва 

Головне управління житлово-
комунального господарства

Протягом року 

29. Забезпечити  ефективне  використання  коштів  бюджету  розвитку  в
межах бюджетних призначень, вживати всебічні заходи із спрямування
бюджетних коштів  на  завершення  розпочатих  об’єктів,  не  допускати
збільшення  кількості  об’єктів  незавершеного  будівництва,
реконструкції та капітального ремонту 

Головні розпорядники коштів
бюджету міста

Протягом  року 

30. Забезпечити освоєння залишків коштів субвенції з державного бюджету
на  здійснення  заходів  щодо  соціально-економічного  розвитку,  що
збереглися на рахунках міського бюджету станом на 01 січня 2018 року,
з  урахуванням  їх  цільового  призначенням  та  отримання  додаткового
обсягу  зазначеної  субвенції  для  завершення  розпочатих  робіт  з
реконструкції та ремонту об’єктів 

Управління освіти
Управління охорони здоров’я
Управління  культури  і
туризму
Управління молоді та спорту
Головне управління житлово-
комунального господарства

Протягом І
півріччя
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31. Забезпечити:
цільове та ефективне використання субвенцій з державного бюджету

на здійснення програм соціального захисту

підготовку реєстрів сум, що підлягають перерахуванню на надання
пільг та житлових субсидій населенню

Виконавчі органи
Подільської та Фортечної

районних у місті  рад

Щомісячно

У встановлені
терміни

32. Забезпечити :
цільове та ефективне використання субвенцій з державного бюджету

місцевим бюджетам:
-  освітньої  субвенції  з  державного  бюджету  на  оплату  праці  з

нарахуваннями педпрацівників

- субвенції з державного бюджету на надання державної підтримки
особам з особливими освітніми потребами

- субвенції з державного бюджету на здійснення переданих видатків
у сфері освіти (видатки на оплату праці з нарахуваннями педагогічних
працівників інклюзивно-ресурсних центрів)

- медичної субвенції з державного бюджету 

-  субвенції  з  державного  бюджету  на  відшкодування  вартості
лікарських засобів для лікування окремих захворювань

- субвенції з державного бюджету на здійснення переданих видатків
у сфері охорони здоров’я, у тому числі цільові видатки на:

 лікування хворих на цукровий та нецукровий діабет
 придбання лікарських засобів, виробів медичного призначення, 

лабораторних реактивів для стаціонарних спеціалізованих закладів 
охорони здоров’я, що надають меддопомогу громадянам, які 
постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, в т.ч. для 
лікування онкологічних захворювань

 лікування хворих на хронічну ниркову недостатність методом 
гемодіалізу

Управління освіти 
Управління молоді та спорту

Управління освіти 

Управління освіти 

Управління охорони здоров’я

Управління охорони здоров’я

Управління охорони здоров’я

Щомісячно
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33. Забезпечити  подання  пропозицій  та  необхідних  документів  до
служби у справах дітей обласної державної адміністрації для залучення
субвенції з державного бюджету на придбання житла та приміщень для
розвитку сімейних та інших форм виховання, наближених до сімейних,
та забезпечення житлом дітей-сиріт

Служба у справах дітей Протягом року

34. Забезпечити  подання  пропозицій  та  необхідних  документів
Мінсоцполітики  для  залучення  цільової  субвенції  з  державного
бюджету  на  закінчення  реконструкції  будівлі  по  вул.  Архітектора
Паученка,  41/26  для  створення  і  функціонування  центру  надання
адміністративних  послуг  у  форматі  «Прозорий  офіс»  у  необхідних
обсягах

Управління  капітального
будівництва
Начальник  управління
адміністративних  послуг
(координатор Центру надання
адміністративних  послуг
м.Кропивницькому)

Протягом
І кварталу

35. Забезпечити подання департаменту інфраструктури та промисловості
облдержадміністрації  пакету  документів  для  залучення  з обласного
бюджету  субвенції  на  реконструкцію  та  ремонт  вулиць  і  доріг
комунальної власності міста за рахунок цільової субвенції з державного
бюджету 

Головне  управління  житлово-
комунального господарства

Протягом
І кварталу

36. Забезпечити  залучення  та  використання  субвенції  з  обласного
бюджету бюджету міста на проведення заходів з інвентаризації земель

Управління земельних
відносин та охорони

навколишнього природного
середовища

Протягом
І півріччя

37. Провести  організаційну  роботу  по  залученню  коштів  субвенції
державного  бюджету  на  забезпечення  якісної,  сучасної  та  доступної
загальної середньої освіти «Нова українська школа»

Управління освіти
Протягом
І кварталу

Начальник фінансового управління Л.БОЧКОВА
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