
Інформація про виконання міського бюджету
за  перший квартал 2011 року

Фінансовим управлінням Кіровоградської міської ради опрацьовані 
показники виконання міського бюджету за перший квартал 2011 року. 
Доходна частина міського бюджету за січень-березень склала
153370,6 тис.грн., в тому числі доходи загального фонду – 139414,1 тис.грн., 
спеціального фонду – 13956,5 млн.грн.

До доходів загального фонду міського бюджету міста Кіровограда за 
перший квартал надійшли: дотація вирівнювання у сумі 26185,7 тис.грн.,
або 94,5% планових призначень січня-березня, недоотримано до плану –
1537,8 тис.грн.; субвенції з державного бюджету на виконання державних 
програм соціального захисту населення та інші субвенції – відповідно до 
плану у сумі 48228,5 тис.грн.; обсяг податкових та неподаткових 
надходжень склав 64999,9 тис.грн., що на 4,1%, або 2,6 млн.грн. більше 
плану. В порівнянні з відповідним періодом минулого року досягнуто 
зростання обсягу податкових і неподаткових доходів на 24%.

План Міністерства фінансів України на січень-березень по доходах
І кошику виконано на 107,5% за рахунок забезпечення надходжень податку 
на доходи фізичних осіб, якого до міського бюджету надійшло 
53265,9 тис.грн, або 102,6% плану на квартал. Порівняно з першим кварталом 
минулого року надходження даного податку збільшились на 32,4%.

Надходження ІІ кошику доходів виконані на 115% за рахунок 
забезпечення надходжень плати за землю, якої  зараховано до міського 
бюджету 8658,1 тис.грн., або 107,8% плану, в тому числі орендної плати –
5837,7 тис.грн., земельного податку – 2820,4 тис.грн. Порівняно з відповідним 
періодом минулого року надходження плати за землю зросли у 1,5 рази.

Місцевих податків і зборів у першому кварталі надійшло 
1428,8 тис.грн., у тому числі 1193,8 тис.грн. – місцевих податків, 
запроваджених згідно Податкового кодексу України, а саме за рахунок збору 
за провадження деяких видів підприємницької діяльності.

До спеціального фонду міського бюджету за січень-березень
надійшло 13956,5 тис.грн., або 89,6% до плану, недоотримано –
1621,3 тис.грн. Річний план по спеціальному фонду виконано на 21,3%.

Основну питому вагу у спеціальному фонді міського бюджету 
становить бюджет розвитку, до якого надійшло 4563,3 тис.грн., у тому 
числі: єдиного податку - 3084,9 тис.грн., від відчуження майна –
1250,0 тис.грн. та коштів від продажу земельних ділянок – 228,4 тис.грн.

До дорожнього фонду міського бюджету надійшло 792,9 тис.грн., 
тобто виконаний  річний план за рахунок погашення недоїмки по податку з 
власників транспортних засобів за 2010 рік. 

До фонду охорони навколишнього природного середовища
надійшло 208,8 тис.грн., що складає 54,3% плану періоду. Недовиконання
плану першого кварталу обумовлено ненадходженням екологічного податку, 
строк сплати якого за перший квартал відповідно до положень Податкового 
кодексу України не настав.
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Надходження до цільового фонду розвитку інженерно-транспортної та 
соціальної інфраструктури міста забезпечені у сумі 231,9 тис.грн. Перевиконання 
плану кварталу у 3 рази досягнуто за рахунок надходження внеску на розвиток 
інфраструктури міста у сумі 200,0 тис.грн. від ТОВ “Епіцентр К”.

Видатки загального фонду міського бюджету м. Кіровограда за                          
перший квартал 2011 року проведені у сумі 155803,1 тис.грн., що більше на                       
27,2% проти відповідного періоду минулого року. 

Обсяг видатків загального фонду без врахування субвенцій з 
державного бюджету склав 107304,7 тис.грн., що на 14,5% більше, ніж за 
перший квартал 2010 року. 

Із загальної суми видатків міського бюджету міста Кіровограда на 
утримання установ соціально-культурної сфери спрямовано 
98205,1 тис.грн., або 91,4% загальної суми видатків, в тому числі освіта –
57280,2 тис.грн. (53,4%), охорона здоров’я – 34446,3 тис.грн. (32,1%), 
культура – 4358,8 тис.грн. (4,1%), фізична культура – 1082,7 тис.грн. (1,0%)
та соціальний захист – 1037,1 тис.грн. (або 0,9%). 

На фінансування захищених статей бюджету та енергоносіїв (без 
субвенцій) спрямовано 102614,4 тис.грн. (95,6% із загальної суми видатків), у 
тому числі на оплату праці з нарахуваннями – 73749,0 тис.грн. (68,7%), 
придбання медикаментів та продуктів харчування – 3781,6 тис.грн. (3,5%), 
оплату енергоносіїв – 25083,8 тис.грн. (23,4%). У порівнянні з аналогічним 
періодом минулого року зазначені видатки збільшились на 17,4%.

Слід зазначити, що станом на 01.04.2011 року заробітна плата 
працівників бюджетних установ профінансована у повному обсязі.

Видатки на житлово-комунальне господарство проведені у сумі 
3954,6 тис.грн., що на 9,7% менше проти відповідного періоду минулого року. Дані 
видатки спрямовані на благоустрій міста у сумі 2555,6 тис.грн., фінансову допомогу 
комунальним підприємствам – 1399,0 тис.грн. На дорожнє господарство направлено
393,8 тис.грн. на погашення кредиторської заборгованості, що утворилася на 01.01.11.

На соціальний захист населення  направлено 3044,5 тис.грн., у тому 
числі на компенсаційні виплати за пільговий проїзд окремих категорій 
громадян за рахунок субвенції з державного бюджету – 2005,5 тис.грн. 
(100%), на виконання місцевих програм соціального захисту – 344,8 тис.грн., 
молодіжних програм – 694,2 тис.грн.

Видатки бюджету розвитку спеціального фонду міського бюджету склали
3476,5 тис.грн., які спрямовані на капітальний ремонт об’єктів освіти –
988,4 тис.грн., охорони здоров’я – 135,4 тис.грн., житлового фонду (ліфтів, 
покрівель, житлових будинків) – 727,3 тис.грн., об’єктів благоустрою –
661,5 тис.грн., з них відновлення мереж зовнішнього освітлення –518,9 тис.грн., 
капітальний ремонт доріг та світлофорних об’єктів – 794,7 тис.грн., інших об’єктів –
169,2 тис.грн.

Додаток: виконання міського бюджету м.Кіровограда за перший
квартал 2011 року на 3 арк. в 1 прим.
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