
Інформація про виконання міського бюджету 
м. Кіровограда за  січень-вересень 2013 року 

 

За результатами розгляду звіту за січень-вересень 2013 року про 
виконання міського бюджету, наданого управлінням Державної 
казначейської служби у м.Кіровограді Кіровоградської області, доходна 
частина міського бюджету склала 603 550,4 тис.грн., видатки проведені на 
суму 625 598,7 тис.грн. 

 

Загальний фонд 
 

За 9 місяців 2013 року до загального фонду міського бюджету міста 
Кіровограда надійшло 539 760,8 тис.грн. доходів, у тому числі дотація 
вирівнювання з державного бюджету за січень-вересень 2013 року надійшла 
у  сумі 98 462,5 тис.грн., податкових та неподаткових доходів -                          
242 563,2 тис.грн. У порівнянні з відповідним періодом минулого року 
досягнуто зростання обсягу податкових та неподаткових надходжень на 7,8 %.  

Найбільшу питому вагу в загальному обсязі податкових та 
неподаткових надходжень (82,3 %) займає податок на доходи фізичних осіб, 
якого надійшло 199 649,4 тис.грн. 

Плати за землю надійшло до міського бюджету 34 300,5 тис.грн., з них 
земельний податок складає 10 027,6 тис.грн., орендна плата за землю –                       
24 272,9 тис.грн. Темп зростання надходжень від орендної плати за земельні 
ділянки становить 109,5% до відповідного періоду минулого року.  

Місцевих податків і зборів, запроваджених згідно з Податковим 
кодексом України, за січень-вересень 2013 року надійшло 3 922,0 тис.грн., в 
тому числі збір за провадження деяких видів підприємницької діяльності – 
3 892,1 тис.грн.  

Надходження до міського бюджету плати за оренду цілісних майнових 
комплексів та іншого майна, що у комунальній власності міста, склали             
2 942,3 тис.грн., або 116,8 % плану на 9 місяців. Порівняно з відповідним 
періодом минулого року зазначені надходження зросли у 1,5 рази. 
 

Видатки загального фонду міського бюджету протягом 9 місяців            
2013 року проведені в сумі 576 852,3 тис.грн., що становить 74,8 % до 
річного плану. 

Обсяг видатків загального фонду міського бюджету без урахування 
субвенцій склав 382 435,1 тис.грн. Із загальної суми видатків на утримання 
установ соціально-культурної сфери спрямовано 348 538,5 тис.грн., або      
91,1%, з них установ освіти – 215 064,1 тис.грн. (56,2%), охорони здоров’я – 
107 739,7 тис.грн. (28,2%), культури – 17 451,5 тис.грн. (4,6 %), фізичної 
культури та спорту – 4043,6 тис.грн. (1,1 %) та соціальний захист         
населення – 4239,6 тис.грн. (1,1 %). 

На захищені статі бюджету протягом 9 місяців 2013 року спрямовано                      
360 534,8 тис.грн. (94,3 % загальної суми видатків), у тому числі на оплату 
праці з нарахуванням – 301 215,9 тис.грн. (78,8 %), медикаментів та 
продуктів харчування – 15 341,6 тис.грн. (4,0 %), оплату енергоносіїв – 
43 977,3 тис.грн. (12,2 %).  

Для фінансування видатків із заробітної плати працівникам бюджетних 
установ та проведення розрахунків по оплаті за енергоносії, спожиті 
бюджетними установами, за 9 місяців 2013 року отримано в органах 
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Державного казначейства двадцять три короткотермінові позички на 
покриття тимчасових касових розривів на загальну суму 284,9 млн.грн., 
станом на 1 жовтня 2013 року залишок непогашеної позички складав                
26,1 млн.грн. 

Видатки на житлово-комунальне господарство виконані у сумі                           
16 354,1 тис.грн., або 82,1 % призначень на 9 місяців 2013 року. Зазначені кошти 
використані на благоустрій міста – 12 921,9 тис.грн. (79,0%) та фінансову 
підтримку комунальним підприємствам міста – 3 441,2 тис.грн. (96,8 %). 

По загальному фонду також проведені видатки на компенсаційні 
виплати за пільговий проїзд окремих категорій громадян за рахунок субвенції 
з державного бюджету у сумі 10 145,1 тис.грн., з них міським 
автотранспортом – 5 447,0 тис.грн., електротранспортом – 2 449,4 
тис.грн.  та  на  поточний ремонт і утримання  доріг міста – 2 158,2 тис.грн.  

 

Спеціальний фонд 
 

До спеціального фонду міського бюджету за січень-вересень 2013 року 
надійшло 58 136,0 тис.грн. доходів (без урахування трансфертів з державного 
бюджету), або 108,6 % плану січня-вересня, з них: власні надходження 
бюджетних установ – 23 769,4 тис.грн.  

Видатки спеціального фонду виконані у сумі 48 746,5 тис.грн. За 
рахунок власних надходжень бюджетними установами здійснені видатки в 
сумі 21 751,5 тис. грн., в тому числі установами освіти – 16 318,9 тис.грн., 
охорони здоров’я – 3573,3 тис.грн., культури – 653,2 тис.грн.  

До бюджету розвитку спеціального фонду міського бюджету надійшло         
31 477,1 тис.грн., що складає 102,1 % до плану січня-вересня 2013 року, у тому 
числі: від відчуження майна комунальної власності міста – 925,7 тис.грн. (41,4 %), 
продажу землі – 349,6 тис.грн. (17,5 %), єдиного податку – 30 150,3 тис.грн. 
(115,5%). Видатки бюджету розвитку у сумі 17 666,1 тис.грн. спрямовані на 
фінансування інвестиційних проектів – 5 143,6 тис.грн., об’єктів житлово-
комунального та дорожнього господарства – 5 163,3 тис.грн., соціально-
культурної сфери – 4 380,4 тис.грн., капітальні вкладення – 1 153,1 тис.грн., інші 
об’єкти та видатки – 1 825,4 тис.грн.  

Надходження до дорожнього фонду склали 1 655,9 тис.грн. (95,3 %), 
цільових фондів – 1 233,5 тис.грн. (89,4 %). 

Субвенція з державного та обласного бюджетів на будівництво, 
реконструкцію, ремонт та утримання вулиць і доріг комунальної власності 
надійшла у сумі 5 578,6 тис.грн. З урахуванням залишку коштів, який склався 
станом на 01.01.13 у сумі 4 697,0 тис.грн., фактичні видатки за рахунок 
субвенції склали 7 308,6 тис.грн., з них на погашення кредиторської 
заборгованості за виконані у 2012 році роботи по ремонту доріг                     
4 635,4 тис.грн. 

 
 
 
Заступник міського голови  
з питань діяльності виконавчих органів ради    І. Василенко    


