
Інформація про виконання міського бюджету
м. Кіровограда за перше півріччя 2011 року

За результатами розгляду звіту за перше півріччя 2011 рік про 
виконання міського бюджету, наданого управлінням Державного 
казначейства у м.Кіровограді, доходна частина міського бюджету склала 
320343,4 тис.грн., видатки проведені на суму 349572,1 тис.грн.

Загальний фонд

За перше півріччя 2011 року до загального фонду міського бюджету 
міста Кіровограда надійшло 288685,7 тис.грн. доходів, у тому числі дотації з 
державного бюджету за січень-червень 2011 року надійшли у повному обсязі 
у сумі 56524,7 тис.грн., з них дотація вирівнювання - 55447,1 тис.грн., 
додаткова дотація з державного бюджету на вирівнювання фінансової 
забезпеченості місцевих бюджетів – 955,6 тис.грн., дотація на забезпечення 
пальним станцій швидкої медичної допомоги – 122,0 тис.грн.

Обсяг податкових та неподаткових доходів склав 135045,8 тис. грн., що 
становить 48,6 % річного плану. У порівнянні з відповідним періодом 
минулого року досягнуто зростання обсягу податкових та неподаткових 
надходжень на 19,6 %. 

Найбільшу питому вагу в загальному обсязі податкових надходжень                
(82,5 %) займає податок на доходи фізичних осіб, якого надійшло 
111538,7 тис.грн., що складає 48,3 % річного плану та на 27,5 % більше в 
порівнянні з відповідним періодом минулого року.

Плати за землю надійшло до міського бюджету 17403,5 тис.грн., з них 
земельний податок - 5586,4 тис.грн. (виконання річного плану – 43,5 %), 
орендна плата за землю – 11817,1 тис.грн. (48,6 % річного плану). Порівняно 
з відповідним періодом минулого року надходження плати за землю зросли 
на 41,5 %.

Місцевих податків і зборів у першому півріччі надійшло 
2650,1 тис. грн., або 42,5 %  до річного плану. Найбільшу питому вагу займає 
збір за провадження деяких видів підприємницької діяльності, якого 
надійшло 2290,1 тис.грн., що становить 88,1 % до річного плану та 176,2 % 
плану на перше півріччя.

Надходження до міського бюджету плати за оренду цілісних майнових 
комплексів та іншого майна, що у комунальній власності міста, склали 
1730,0 тис.грн., або 82,4 % річного плану. Порівняно з відповідним періодом 
минулого року зазначені надходження зросли на 66,0 %.

Видатки загального фонду міського бюджету протягом першого 
півріччя 2011 року проведені в сумі 319496,7 тис.грн., що становить 54,1 % 
до річного плану.

Обсяг видатків загального фонду міського бюджету без урахування 
субвенцій склав 222865,6 тис.грн., що на 13,0 % більше аналогічного періоду 
2010 року. Із загальної суми видатків на утримання установ соціально-
культурної сфери спрямовано 202895,8 тис.грн., або 91,0 %, з них установ 
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освіти – 122154,0 тис.грн. (54,8 %), охорони здоров’я – 66485,7 тис.грн. 
(29,8 %).

На фінансування захищених статей бюджету та енергоносіїв 
спрямовано 212769,2 тис.грн. (95,5 % загальної суми видатків), у тому числі 
на оплату праці з нарахуванням – 168919,4 тис.грн. (75,8 %), медикаментів та 
продуктів харчування – 7812,3 тис.грн. (3,5 %), оплату енергоносіїв –
36037,5 тис.грн. (16,2 %). У порівнянні з минулим роком зазначені видатки 
збільшились на 27268,7 тис.грн., або 14,7 %.

Для фінансування видатків із заробітної плати працівникам бюджетних 
установ та проведення розрахунків по оплаті за енергоносії, спожиті 
бюджетними установами, за перше півріччя 2011 року отримано в органах 
Державного казначейства дев’ятнадцять короткотермінових позичок на 
покриття тимчасових касових розривів на загальну суму 165,8 млн.грн., 
станом на 1 липня 2011 року залишок непогашеної позички складав 
30,4 млн.грн.

Видатки на житлово-комунальне господарство по загальному фонду 
міського бюджету виконані у сумі 8899,4 тис.грн., або 45,6 % до річних 
призначень. Зазначені кошти використані на благоустрій міста –
6556,4 тис.грн. (47,5 %) та фінансову підтримку підприємств житлово-
комунального господарства – 2343,0 тис.грн. (49,4 %).

Видатки на фінансування робіт, пов’язаних із поточним ремонтом та 
утриманням доріг по загальному фонду міського бюджету склали               
1225,5 тис. грн., або 45,6 % річних призначень.

Спеціальний фонд

До спеціального фонду міського бюджету за перше півріччя 2011 року 
надійшло 25832,1 тис. грн. доходів (без урахування трансфертів з державного 
бюджету), або 39,4 % річних призначень, з них: власні надходження 
бюджетних установ – 15133,7 тис.грн. (53,2 %). Видатки спеціального фонду 
виконані у сумі 30075,3 тис.грн.

За рахунок власних надходжень бюджетними установами здійснені 
видатки в сумі 14759,5 тис. грн., в тому числі установами освіти –
10627,6 тис.грн., охорони здоров’я – 2632,3 тис.грн., культури –
373,8 тис.грн.   

До бюджету розвитку спеціального фонду міського бюджету надійшло 
8393,0 тис.грн., або 24,9 % до річних призначень, у тому числі: від 
відчуження майна комунальної власності міста – 1960, тис.грн. (31,7 %), 
єдиного податку – 5686,0 тис.грн. (28,0 %), від продажу землі – 747,0 тис.грн. 
(10,3 %). Видатки бюджету розвитку у сумі 7982,5 тис.грн. спрямовані на 
фінансування об’єктів житлово-комунального господарства – 2970,5 тис.грн., 
ремонт доріг – 432,7 тис.грн., будівництво – 1494,9 тис.грн., капітальні 
вкладення закладів освіти – 2183,4 тис.грн., охорони здоров’я –
484,4 тис.грн., культури та соціального захисту – 184,2 тис. грн.

На ремонт доріг до спеціального фонду міського бюджету надійшло 
коштів у сумі 1280,6 тис.грн. Видатки на дорожнє господарство проведені у 
сумі 1123,2 тис. грн. 
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До фонду охорони навколишнього природного 

середовища надійшло 783,3 тис.грн., або 52,2% річних призначень; 
використано 183,0 тис.грн.

За рахунок субвенції з державного бюджету по спеціальному фонду
проведені видатки на погашення заборгованості з різниці в тарифах на 
теплову енергію за 2009 – 2010 роки у сумі 5 825,6 тис.грн. 

Додаток: Виконання міського бюджету м. Кіровограда за перше 
півріччя 2011 року на 3 арк.

Заступник міського голови І. Василенко


