Про стан виконання міського бюджету
за 10 місяців 2010 року
Загальний фонд
До загального фонду міського бюджету міста Кіровограда за 10 місяців
поточного року надійшло податкових і неподаткових доходів у сумі
197,5 млн.грн., що становить 76,2% річного плану та 94,6% до плану на січеньжовтень 2010 року, недовиконання плану 10 місяців – 11,3 млн.грн. Порівняно з
відповідним періодом минулого року надходження податкових і неподаткових
доходів збільшились на 13,8%, або 23,9 млн.грн.
На суму недовиконання розрахункових показників Міністерства фінансів
України по І кошику доходів отримана середньострокова позичка у розмірі
3,4 млн.грн.
Видатки загального фонду міського бюджету м. Кіровограда за січеньжовтень 2010 року проведені у сумі 438,7 млн.грн., що більше на
87,3 млн.грн., або 24,9% проти відповідного періоду минулого року. До річного
плану фінансування видатків складає 81,0%.
Обсяг видатків загального фонду міського бюджету без врахування
субвенцій з державного бюджету склав 319,2 млн.грн., що на 52,7 млн.грн., або
19,8% більше, ніж за десять місяців 2009 року.
Із загальної суми видатків міського бюджету міста Кіровограда на
утримання установ соціально-культурної сфери спрямовано 281,0 млн.грн., або
88,0% загальної суми видатків, в тому числі освіта – 163,5 млн.грн. (51,2%),
охорона здоров’я – 97,5 млн.грн. (30,5%), культура – 13,2 млн.грн. (4,1%),
фізична культура – 3,9 млн.грн. (1,2%) та соціальний захист – 2,9 млн.грн. (або
0,9%). На органи місцевого самоврядування спрямовано 13,0 млн.грн. або
4,1% загального обсягу видатків.
На фінансування захищених статей бюджету та енергоносіїв (без
субвенцій) спрямовано 291,2 млн.грн. (91,2% із загальної суми видатків), у тому
числі на оплату праці з нарахуваннями – 237,4 млн.грн. (74,4%), придбання
медикаментів та продуктів харчування – 13,9 млн.грн. (4,4%), оплату
енергоносіїв – 39,8 млн.грн. (12,4%). У порівнянні з минулим роком зазначені
видатки збільшились на 60,6 млн.грн., або на 26,3%.
Для забезпечення своєчасної виплати заробітної плати працівникам
бюджетних установ та проведення розрахунків по оплаті за енергоносії,
спожиті бюджетними установами за десять місяців 2010 року отримано в
органах Державного казначейства України 27 позичок на загальну суму
239,5 млн.грн. Заборгованість по короткотермінових позичках на
16.11.10 складає 8,2 млн.грн.
На фінансування житлово-комунального господарства виділено
18,6 млн.грн., у тому числі на оплату робіт по благоустрою міста –
14,5 млн.грн., капітальному ремонту житлового фонду – 0,4 млн.грн., дотацію
на покриття різниці в тарифах КП «Теплоенергетик» – 0,6 млн.грн., фінансову
допомогу комунальним підприємствам міста – 3,1 млн.грн., з них
КП «Кіровоградська аварійно – диспетчерська служба» – 1,7 млн.грн.,
КП «Кіровоградське водопровідно-каналізаційне господарство» – 0,9 млн.грн.,
комунальним ремонтно-експлуатаційним підприємствам та житлово–
експлуатаційним конторам – 0,5 млн.грн.
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Спеціальний фонд
До спеціального фонду міського бюджету міста Кіровограда (без
трансфертів та коштів переданих) надійшло 36,5 млн.грн., що становить 85,7%
плану 10 місяців. Найбільшу питому вагу у складі спеціального фонду займає
бюджет розвитку, до якого надійшло 7,0 млн.грн., що складає 23,8% річного
плану, недовиконання до річного плану – 22,5 млн.грн. Низький відсоток
виконання надходжень до бюджету розвитку зумовлено недоодержанням за
10 місяців коштів від відчуження майна у сумі 8,4 млн.грн. (виконання річного
плану склало 13,1%) та від продажу землі у сумі 2,4 млн.грн. (44,8%). Для
забезпечення виконання річного плану по бюджету розвитку необхідно до
кінця року залучити коштів від відчуження майна у сумі 17,0 млн.грн. та від
продажу землі у сумі 5,5 млн.грн. Кошти бюджету розвитку спрямовані на
фінансування об’єктів житлово-комунального господарства та соціальнокультурної сфери по головних розпорядниках бюджетних коштів: управлінню
капітального будівництва – 4,8 млн.грн., департаменту житлово-комунального
господарства – 2,2 млн.грн., гуманітарному департаменту – 0,2 млн.грн.
Додатки: аналіз виконання доходної та видаткової частини міського
бюджету м.Кіровограда за січень-жовтень 2010 року на 3 арк.
в 1 прим.
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