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Шановний Миколо Яновичу! 
 
 Депутати Кіровоградської міської ради стурбовані ситуацією, яка 
склалась у сфері обслуговування бюджетних коштів міської ради управлінням 
державної казначейської служби у місті Кіровограді, та звертаються до Вас за 
допомогою у вирішенні питання щодо виділення для бюджету міста 
Кіровограда додаткової дотації на вирівнювання фінансової забезпеченості 
місцевих бюджетів для забезпечення фінансування заробітної плати 
працівникам бюджетної сфери міста та на енергоносії, спожиті бюджетними 
установами.  
 В жовтні 2013 року бюджету міста Кіровограда з державного бюджету 
був виділений додатковий  фінансовий ресурс у вигляді додаткової дотації у 
сумі 15,0 млн.грн., яку в повному обсязі було направлено на оплату праці 
працівникам установ освіти та охорони здоров’я за ІІ половину жовтня та 
частково за І половину листопада.  

Разом з тим, до кінця року за мінімальними розрахунками 
недостатність бюджетних призначень на заробітну плату закладів освіти та 
охорони здоров’я складає 16,0 млн.грн., на енергоносії – 17,8 млн.грн. 
У разі неотримання додаткових коштів з державного бюджету на заробітну 
плату та енергоносії залишиться не профінансованою і не нарахованою 
внаслідок відсутності бюджетних призначень заробітна плата 
за ІІ половину грудня працівникам освіти та охорони здоров’я 
у сумі 16,0 млн.грн. і буде скрита небюджетна заборгованість по послугах 
теплопостачання за листопад-грудень у сумі 17,8 млн.грн.  

В умовах гострого дефіциту фінансового ресурсу станом 
на 11 жовтня 2013 року в органах казначейства заблоковано понад 
30,0 млн.грн. коштів міського бюджету, у тому числі: загального фонду – 12,6 
млн.грн., спеціального фонду – 18,8 млн.грн.  

При наявності коштів на рахунках комунальними підприємствами 
недоотримано майже 3,0 млн.грн. за виконані роботи по благоустрою міста, що не 
дає можливості своєчасно забезпечити виплату заробітної плати працівникам, 
веде до накопичення боргів по платежах перед бюджетом, постачальниками 
товарів та послуг, за порушення термінів розрахунків росте пеня та штрафні 
санкції.  

Внаслідок непроведення платежів по бюджету розвитку на суму                       
10,0 млн.грн. не виконуються роботи з ремонту шкіл, дитячих садочків, 
закладів соціального призначення, а також з ремонту покрівель житлових 
будинків, ліфтів та доріг. 

Через непроходження субвенції з державного бюджету по 
компенсаційних виплатах за пільговий проїзд у сумі 1,8 млн.грн по 
транспортних підприємствах утворився борг по виплатах із заробітної плати 
працівникам та відрахуванням до пенсійного фонду, в результаті чого постійно 
виникає загроза зупинки транспортних перевезень, що може призвести до 
виникнення значної соціальної напруги. 



У зв’язку з блокуванням органами державної казначейської служби коштів 
на рахунках у сумі 7,6 млн.грн. не здійснюються розрахунки за виконані роботи 
по капітальному ремонту доріг міста у сумі 5,1 млн.грн., з них за рахунок коштів 
субвенції з державного бюджету  – 3,2 млн.грн. 

Враховуючи вищевикладене, просимо Вас посприяти у виділенні бюджету 
міста Кіровограда додаткової дотації з державного бюджету в сумі 33,8 млн.грн. 
для проведення в повному обсязі розрахунків із заробітної плати працівників 
закладів освіти та охорони здоров'я і на оплату енергоносіїв бюджетними 
установами, а також у вирішенні питання проведення платежів органами 
Державної казначейської служби.  
 
 
 
З повагою 
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