
Про підсумки виконання міського бюджету за 2014 рік 
 

 

За 2014 рік бюджет отримав 123781,2 тис. грн., в тому числі: по загальному фонду 57400,6 

тис.грн., по спеціальному – 14030,8 тис. грн. та офіційних трансфертів – 52349,8 тис. грн., або 96,9 

відсотка. Планові показники не довиконано на 3904,4 тис. грн. Але надходження за звітний рік більші 

проти минулого року на 9818,9 тис. грн., або 8,6 відсотка. 

Недофінансовано офіційних трансфертів на 4529,3 тис. грн., або 8,0 відсотків. При плані – 

56879,1 тис. грн. надійшло – 52349,8 тис. грн. Недоотримана субвенція з державного бюджету на суму 

3777,6 тис. грн., а саме: допомога сім’ям з дітьми – 119,4 тис. грн.; пільги та субсидії на енергоносії – 

3395,7 тис. грн.; послуги зв’язку – 220,2 тис. грн.; тверде паливо та скраплений газ – 3,3 тис. грн.; дітям 

– сиротам – 10,4 тис. грн.; на будівництво, реконструкцію, ремонт та утримання вулиць і доріг – 28,6 

тис. грн. та субвенція з обласного бюджету – 751,7 тис. грн. 

По загальному фонду надійшло 108125,3 тис. грн., в тому числі: субвенція з державного 

бюджету 43614,9 тис. грн., субвенція з інших районів 147,0 тис. грн., дотація вирівнювання 5862,6 тис. 

грн. та додаткова дотація на вирівнювання фінансової забезпеченості 1100,0 тис. грн.  

До спеціального фонду надійшло 15 655,9 тис. грн., в тому числі: субвенція з державного 

бюджету на будівництво, реконструкцію, ремонт та утримання вулиць і доріг комунальної власності у 

населених пунктах 1421,8 тис. грн. та інші субвенції з обласного бюджету – 203,3 тис. грн. 

По загальному фонду, без врахування офіційних трансфертів, надійшло 57400,6 тис. грн. 

при плані 57582,3 тис. грн., тобто 99,7 відсотка, план не довиконано на 181,7 тис. грн. Однак це більше 

надходжень минулого року на 2263,9 тис. грн., або 104,1 відсотка.  

По доходах, що враховуються при визначенні обсягів міжбюджетних трансфертів, за 2014 

рік надійшло 44621,5 тис. грн., що менше плану та уточнених показників Мінфіну на 458,5 тис. грн., або 

99,0 % та більше проти минулого року на 2580,9 тис. грн., або 106,1 %. 

Лише по податку на доходи фізичних осіб планові показники не довиконано на суму 462,5 тис. 

грн. 

По доходах, що не враховуються при визначенні обсягів міжбюджетних трансфертів при 

плані 12502,3 тис. грн. фактично надійшло 12779,1 тис. грн., виконання складає 102,2 відсотка, що 

більше плану на 276,8 тис. грн. і більше надходжень минулого року на 675,0 тис. грн. Уточнені 

показники Мінфіну перевиконано на 341,5 тис. грн., або 102,7 відсотка. 

Найбільші суми по загальному фонду бюджет міста у звітному періоді отримав: по податку на 

доходи фізичних осіб – 44550,6 тис. грн., або 77,6 %; по платі за землю – 8939,3 тис. грн., або 15,6 %; 

інші надходження – 2695,6 тис. грн., або 4,7 %; місцеві податки і збори – 802,4 тис. грн., або 1,4 %.  

 Основними платниками податку на доходи фізичних осіб до бюджету міста є такі підприємства: 

ПрАТ “Миргородкурорт” – 4320,5 тис. грн., ПАТ “Миргородський завод мінеральних вод” - 1787,3 тис. 

грн., ПАТ “Армапром” - 1558,1 тис. грн., ПРАТ “Полтавський ХПП” – 574,8 тис. грн.  

Інших надходжень до бюджету міста за 2014 рік отримано – 2695,6 тис. грн. при плані – 2561,2 

тис. грн., перевиконання склало 134,4 тис. грн., що становить 105,2 відсотка і це більше на 173,4 тис. 

грн. проти надходжень минулого року, в тому числі: за договорами врегулювання правовідносин – 

1836,1 тис. грн.; за оренду окремих елементів благоустрою комунальної власності для розміщення 

малих архітектурних форм – 386,5 тис. грн.; за користування земельною ділянкою, згідно договорів 

сервітуту – 338,7 тис.грн. та інші. 

До спеціального фонду без трансфертів надійшло 14030,8 тис. грн., що більше плану на 806,6 

тис. грн. і становить 106,1 відсотка, що в порівнянні з минулорічним показником більше на 1368,7 тис. 

грн., або 110,8 відсотка. Перш за все це надходження до бюджету розвитку 10241,8 тис. грн., власні 

надходження бюджетних установ 3050,4 тис. грн., кошти цільового фонду 433,4 тис. грн., збір за першу 

реєстрацію транспортного засобу 138,3 тис. грн., збір за провадження торговельної діяльності 

нафтопродуктами 74,6 тис. грн., грошові стягнення за шкоду, заподіяну порушенням законодавства про 

охорону навколишнього природного середовища – 54,2 тис. грн., екологічний податок 36,4 тис. грн., 

перерахування частки вартості нестандартної продукції 1,7 тис. грн.  

За 2014 рік до бюджету розвитку надійшло 10291,8 тис. грн., в тому числі: єдиного  

податку 8561,6 тис. грн., коштів від продажу земельних ділянок несільськогосподарського призначення 

– 1191,5 тис. грн., пайової участі у розвитку інфраструктури – 258,3 тис. грн., надходження від 

відчуження майна, що перебуває в комунальній власності – 150,4 тис. грн., податку на нерухоме майно 

– 40,1 тис. грн., коштів від продажу прав на земельні ділянки несільськогосподарського призначення – 

39,9 тис. грн. та субвенції з обласного бюджету – 50,0 тис. грн. 



 Бюджет розвитку за звітний період перевиконано на 241,8 тис. грн., що становить 102,4 відсотка, 

що більше в порівнянні з надходженями 2013 року на 1217,9 тис. грн. 

 За звітний період отримано офіційних трансфертів – 52349,8 тис. грн. у тому числі по 

загальному фонду – 50724,7 тис. та по спеціальному – 1625,1 тис. грн. 

В повному обсязі до загального фонду отримано інші субвенції та субвенцію на утримання об’єктів 

спільного користування з інших бюджетів – 147,0 тис. грн., а саме від Миргородського району – 63,1 

тис. грн.,  Шишацького – 43,5 тис. грн. та В.Багачанського – 40,4 тис.грн. 

По видатках бюджет міста за 2014 рік в цілому виконаний на 92,3 відсотка (уточнений план 

135307,3 тис. грн., виконання склало 124830,7 тис.грн.), що більше проти минулого року на 6397,4 тис. 

грн., ріст склав 5,4 відсотка. 

Видатки загального фонду склали 108479,8 тис.грн. при уточненому плані 112783,9 тис. грн., 

що становить 96,2 відсотка та на 4,3 відсотка більше 2013 року.  

На виплату заробітної плати з нарахуваннями за 2014 рік при уточненому плані 48366,0 тис.грн., 

направлено 48339,8 тис.грн., що становить 99,95 відсотка до планових призначень.  

На харчування з міського бюджету направлено 2276,7 тис. грн. при уточненому плані 2280,6 тис. 

грн., що становить 99,8 відсотка до уточненого річного плану. 

На оплату за спожиті енергоносії з бюджету міста перераховано 6185,3 тис.грн. при уточненому 

плані 6399,0 тис. грн., або 96,7 відсотка. 

Видатки по спеціальному фонду за 2014 рік склали 16350,9 тис. грн., при уточненому річному 

плані 22523,5 тис. грн., або 72,6 відсотка. 

З бюджету розвитку за рахунок коштів одержаних від продажу землі не с/г призначення, пайової 

участі в розвиток інфраструктури міста, податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, 

єдиного податку, коштів, що передані із загального фонду та кредиту отриманого від Північної 

Екологічної Фінансової Корпорації (НЕФКО) на протязі року використано 10 903,5 тис. грн., у 

відповідності із затвердженим розподілом переліку об’єктів, видатки на які проводилися за рахунок 

коштів бюджету розвитку, що становить 68,2 відсотка до уточненого річного плану (15987,5 тис. грн.).  

В цілому по загальному фонду станом на 01.01.2015 року дебіторська заборгованість відсутня. 

Кредиторська заборгованість проти 2341,8 тис.грн. на початок року збільшилась на 2061,9 тис. грн. і 

становить 4403,7 тис.грн., з них по держбюджету – 4111,7 тис. грн. 

Кредиторська заборгованість по бюджетних установах, що фінансуються з міського бюджету 

становить 292,0 тис.грн.  

Кредиторська заборгованість по спеціальному фонду збільшилась на 540,9 тис. грн. і становить 

1087,2 тис.грн. 

На утримання органів місцевого самоврядування за 2014 рік за рахунок загального фонду 

міського бюджету використано 7895,7 тис.грн., при уточненому плані 7999,2 тис. грн., що становить 

98,7 відсотка та 7,3 відсотка від загальної суми видатків міського бюджету.  

На виплату заробітної плати з нарахуваннями при плані 7253,7 тис. грн., направлено 7245,6 тис. 

грн., що становить 99,9 відсотків уточненого плану.  

На оплату за спожиті енергоносії направлено 283,7 тис. грн. або 86,4 відсотка до уточненого 

річного плану (328,2 тис.грн.). За 2014 рік видатки за спожиті енергоносії зменшились порівняно з 2013 

роком на 76,5 тис. грн.  

 По спеціальному фонду використано 391,0 тис. грн., в тому числі:  

 - виконавчим комітетом міської ради – 111,2 тис. грн., із них на капітальний ремонт приміщень 

57 тис.грн.  

 - управлінням праці та соціального захисту населення – 229,8 тис. грн. на капітальний ремонт 

приміщення. 

 - відділом житлово-комунального господарства – 28,7 тис. грн., в тому числі: 13,4 тис. грн. на 

придбання комп’ютерної техніки (за рахунок спрямування коштів із загального фонду), 15,3 тис. грн. на 

капітальний ремонт нежитлових приміщень.  

 - фінансовим управлінням - 21,3 тис. грн., на капітальний ремонт приміщення.  

Кредиторська заборгованість по органах місцевого самоврядування за загальним фондом 

становить 63,4 тис. грн. в тому числі 15,1 тис. грн., по оплаті за теплопостачання. По спеціальному 

фонду – 71,2 тис. грн. 

На утримання установ освіти у 2014 році за рахунок загального фонду направлено 40248,3 

тис.грн., при уточненому плані 40475,1 тис.грн., виконання склало 99,4 відсотка.  



На виплату заробітної плати з нарахуваннями використано 32331,1 тис.грн., при уточненому 

плані 32347,2 тис.грн., що становить майже 100,0 відсотків.  

Видатки на харчування у 2014 році склали 2275,7 тис.грн., що становить 99,8 відсотка до 

уточненого річного плану (2279,5 тис. грн.). 

На оплату за спожиті енергоносії направлено 5112,5 тис.грн., при уточненому плані 5242,3 

тис.грн., що становить 97,5 відсотка.  

 В рамках комплексної програми розвитку освіти міста, на підвіз учнів до шкіл із віддалених 

мікрорайонів у 2014 році спрямовано 63,6 тис.грн.  

По спеціальному фонду освіти за звітний період використано 3620,0 тис. грн. із них:  

- за рахунок надання платних послуг 2187,6 тис.грн., які спрямовані на виплату заробітної плати 

з нарахуваннями 153,5 тис. грн., медикаменти 1,2 тис. грн., харчування 1682,0 тис. грн., оплата за 

спожиті енергоносії 1,0 тис. грн., придбання матеріалів, обладнання, оплата послуг та відрядження 349,9 

тис. грн.,  

-  оприбутковано товарів довгострокового користування на 125,3 тис. грн.; 

- за рахунок бюджету розвитку на капітальні ремонти установ освіти 1307,1 тис. грн.; 

По закладах освіти кредиторська заборгованість на 01.01.2015 р. зменшилась на 19,5 тис.грн. в 

порівнянні з початком року і становить 184,4 тис. грн., в тому числі 115,5 тис. грн., по оплаті за 

теплопостачання.  

Кредиторська заборгованість по спеціальному фонду становить 138,0 тис.грн. 

На соціальний захист населення за рахунок загального фонду міського бюджету у 2014 році 

направлено 4096,7 тис.грн., при плані 4139,5 тис.грн., що становить 99,0 відсотків.  

По інших видатках на соціальний захист населення використано 159,5 тис.грн., що становить 

96,9 відсотка, в тому числі: на одноразову грошову допомогу громадянам міста 95,9 тис.грн., на 

матеріальну допомогу на поховання безробітних 4,9 тис.грн., на допомогу при народженні дитини 21,0 

тис.грн., на допомогу дітям – сиротам 10,0 тис.грн., на заходи ветеранам ВВВ, пенсіонерам, іншим 

соціально незахищеним категоріям населення 15,5 тис.грн., на надання пільг на оплату ЖКП 5,6 

тис.грн., на матеріальну допомогу в зв’язку з надзвичайною ситуацією 6,6 тис.грн. 

На утримання центру соціальної служби сім'ї, дітей та  молоді міста спрямовано 283,6 тис. грн., 

із них на виплату заробітної плати з нарахуваннями 270,0 тис. грн., на оплату за спожиті енергоносії – 

10,8 тис. грн. 

На проведення заходів центром використано 10,0 тис. грн. 

На утримання територіального центру соціального обслуговування (надання соціальних послуг) 

за 2014 рік направлено 3058,5 тис. грн., при плані 3093,8 тис. грн., що становить 98,9 відсотка. На 

виплату заробітної плати з нарахуваннями використано 2841,2 тис. грн., на медикаменти та продукти 

харчування – 15,2 тис. грн., на оплату за спожиті енергоносії – 141,8 тис. грн.  

На виплату грошової компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам 

похилого віку, дітям-інвалідам, хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують сторонньої 

допомоги при плані 22,8 тис. грн., використано 22,5 тис. грн., що становить 98,9 відсотка. 

Центром соціальної реабілітації дітей – інвалідів при плані 562,8 тис.грн. направлено 562,6 

тис.грн., що становить майже 100,0 відсотків, в тому числі 147,0 тис. грн. за рахунок субвенції з інших 

районів. На виплату заробітної плати з нарахуваннями та на оплату за спожиті енергоносії планові 

призначення використано стовідсотково, відповідно 517,8 тис.грн. та 42,7 тис.грн. 

Територіальним центром використані кошти спеціального фонду в сумі 309,8 тис. грн., які 

спрямовано на виплату заробітної плати з нарахуваннями 32,2 тис.грн., на харчування – 177,4 тис. грн., 

на придбання матеріалів, обладнання та оплату послуг – 27,4 тис. грн., по капітальних видатках – 68,0 

тис. грн., з них: на придбання велосипедів для соціальних працівників 11,4 тис.грн., на капітальний 

ремонт приміщення 56,6 тис.грн. за рахунок бюджету розвитку. 

Центром реабілітації дітей – інвалідів використано коштів спеціального фонду 37,9 тис. грн., в 

тому числі: від отриманих благодійних внесків, дарунків на придбання предметів, матеріалів та оплата 

послуг – 7,9 тис. грн. та на капітальний ремонт приміщення в сумі – 30,0 тис. грн. за рахунок коштів 

бюджету розвитку. 

Кредиторська заборгованість по установах що фінансуються з загального фонду міського 

бюджету по соціальному захисту населення становить 7,0 тис.грн. проти 32,5 тис.грн. на початок року. 

На фінансування пільг та субсидій населенню на оплату енергоносіїв, твердого палива і 

скрапленого газу та інших пільг з державного бюджету в 2014 році при річному плані 14161,0 тис. грн. 

отримано коштів у сумі 10541,8 тис. грн., що становить 74,5 відсотка., в тому числі: компенсаційні 



виплати за пільговий проїзд профінансовані в сумі 1380,4 тис.грн., при плані 1573,3 тис.грн., що 

становить 87,7 відсотка, з них пільговий проїзд автотранспортом 1108,9 тис.грн., або 88,0 відсотків до 

плану. За рахунок передачі коштів із загального фонду до спеціального по інших пільгах в сумі 12,3 

тис.грн. здійснено капітальний ремонт власних житлових будинків ветеранам війни. 

Кредиторська заборгованість по пільгах та субсидіях населенню з державного бюджету за 2014 

рік склала 4111,7 тис.грн., в тому числі за пільговий проїзд автотранспортом – 151,1 тис. грн.; 

На виконання державних програм соціального захисту населення по допомозі сім’ям з дітьми, 

інвалідам з дитинства та дітям-інвалідам з державного бюджету за звітний період при плані 32980,6 тис. 

грн. використано 32861,2 тис. грн. або 99,6 відсотка. 

На виплату державної соціальної допомоги на дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського 

піклування, грошового забезпечення батькам-вихователям і прийомним батькам за надання соціальних 

послуг у дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім’ях за принципом „гроші ходять за 

дитиною” у 2014 році при плані 222,3 тис. грн. одержано кошти в сумі 211,8 тис. грн. 

На утримання житлово-комунального господарства міста із загального фонду міського 

бюджету у 2014 році використано 5142,6 тис. грн., при уточненому плані 5229,8 тис. грн., що становить 

98,3 відсотка. Кошти спрямовано на благоустрій міста. 

По спеціальному фонду за рахунок коштів бюджету розвитку на галузь спрямовано 3601,9 тис. 

грн., а саме: на капітальний ремонт житлового фонду міської ради – 2805,3 тис. грн., на роботи 

капітального характеру по благоустрою міста – 796,6 тис. грн., в тому числі: на реалізацію проекту 

“Технічне переоснащення (капремонт) вуличного освітлення з оснащенням економними 

світильниками” – 375,2 тис. грн., із яких: за рахунок отриманого кредиту від НЕФКО – 219,9 тис. грн., 

субвенції з обласного бюджету – 50,0 тис. грн., кошти бюджету розвитку 96,0 тис. грн. 

Кредиторська заборгованість становить 450,4 тис. грн. 

На утримання закладів культури із загального фонду міського бюджету було виділено у 2014 

році 4564,8 тис.грн., при уточненому річному плані 4608,7 тис.грн., що становить 99,0 відсотків. У 

порівнянні з 2013 роком видатки зросли на 128,3 тис. грн. або 2,9 відсотка. 

На виплату заробітної плати з нарахуваннями направлено 3768,2 тис. грн. при плані 3768,3 

тис.грн., що становить 100 відсотків планових призначень. 

На оплату за спожиті енергоносії виділено 402,3 тис. грн., при плані 422,4 тис. грн., що становить 

95,3 відсотка.  

На проведення міських культурно – мистецьких заходів використано 44,5 тис. грн., в тому числі 

на виплату премії ім. А.Шевченка 1150 грн., на фінансову підтримку Миргородського міського 

духового оркестру імені І.І.Шатравки – 276,2 тис грн.  

 За звітний період установами культури використано кошти спеціального фонду в сумі 629,2 тис. 

грн. із них на виплату заробітної плати з нарахуваннями 283,1 тис. грн., на капітальні видатки 

використано 304,5 тис. грн., в тому числі: проведено капітальний ремонт приміщень на суму 199,6 тис. 

грн. за рахунок коштів бюджету розвитку. 

 По закладах культури кредиторська заборгованість за загальним фондом проти 74,7 тис. грн. на 

початок року зменшилась на 55,9 тис. грн. і становить 18,8 тис. грн.  

По спеціальному фонду кредиторська заборгованість склала 121,8 тис. грн. 

На фінансову підтримку засобів масової інформації за 2014 рік направлено 617,1 тис. грн. з 

них: міській телестудії «Миргород» - 315,6 тис. грн., радіокомпанії «Миргород» - 130,0 тис. грн. та 

редакції газети «Миргород - наш дім» - 171,5 тис. грн.  

За 2014 рік на фізичну культуру і спорт із загального фонду міського бюджету використано 

1590,6 тис. грн., що більше в порівняння з минулим роком на 56,3 тис. грн. або на 3,7 відсотка.  

На проведення заходів по фізичній культурі і спорту за звітний період виділено з бюджету 67,6 

тис. грн. 

На утримання дитячо-юнацької спортивної школи відділу освіти міської ради було виділено за 

звітний період 1465,1 тис. грн. На виплату заробітної плати з нарахуваннями  направлено 1222,2 тис. 

грн., на оплату за спожиті енергоносії 151,2 тис. грн. 

На утримання центру здоров’я “Спорт для всіх” – 42,4 тис. грн. На фінансову підтримку ФСТ 

”Україна” виділено 15,4 тис. грн. 

По спеціальному фонду по ДЮСШ використано 167,1 тис. грн. із них: на ремонт приміщення 

ДЮСШ та виготовлення проектно-кошторисної документації по стадіону “Старт” за рахунок коштів 

бюджету розвитку – 146,4 тис.грн.  



По загальному фонду кредиторська заборгованість становить 9,1 тис. грн., по спеціальному - 1,8 

тис. грн.   

За звітний період використано з бюджету розвитку капітальних вкладень на суму 2614,8 

тис. грн. у відповідності із затвердженим розподілом Переліку об’єктів, видатки на які проводилися за 

рахунок коштів бюджету розвитку, із них на: будівництво спортивного майданчика на території ЗОШ 

№1 – 114,9 тис. грн., реконструкцію гімназії ім. Т.Г.Шевченка – 651,2 тис. грн., НВК “Гелікон” – 536,1 

тис. грн., (в тому числі на реалізацію проекту «Підвищення енергоефективності в будівлях навчальних 

закладів м .Миргорода» НВК «Гелікон» та Гімназія ім. Т.Г.Шевченка за рахунок отриманого кредиту 

від НЕФКО – 736,5 тис. грн.), будівництво пам’ятника воїнам-інтернаціоналістам – 141,9 тис. грн., 

реновацію ДНЗ №5 – 395,5 тис. грн., реконструкцію котельні з установкою котла на альтернативному 

виді палива (солома) – 200,0 тис. грн., на реконструкцію мереж освітлення м. Миргорода – 179,7 тис. 

грн., на виконання Програми соціального захисту населення м. Миргорода на 2014 рік по забезпеченню 

житлом, громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи в сумі 76,4 грн.  

На звітну дату кредиторська заборгованість виникла в сумі 140,5 тис.грн. 

На проведення робіт із землеустрою щодо встановлення меж міста по загальному фонду 

виділено кошти в сумі 12,1 тис. грн., по спеціальному фонду на проведення експертної грошової 

оцінки земельних ділянок несільськогосподарського призначення, що підлягають продажу використано 

76,6 тис.грн.  

По спеціальному фонду на проведення робіт, пов’язаних з будівництвом реконструкцією, 

ремонтом і утриманням автомобільних доріг загального користування використано 3201,6 тис.грн., 

що становить 81,2 відсотка до уточненого плану, в тому числі: за рахунок коштів бюджету розвитку – 

1480,9 тис. грн.; за рахунок субвенції з державного бюджету – 1535,7 тис. грн.; за рахунок збору за 

першу реєстрацію транспортного засобу, збору за провадження торговельної діяльності 

нафтопродуктами, податку з власників транспортних засобів – 185,0 тис.грн. Кредиторська 

заборгованість становить 159,6 тис.грн.  

На поповнення статутних капіталів комунальних підприємств міста з спеціального фонду 

(бюджету розвитку) було освоєно 606,7 тис.грн., в тому числі: КП “Спецкомунтранс” – 332,5 тис.грн., 

КП “Комбінат благоустрою і озеленення” – 20,4 тис.грн., Миргородське комунальне житлово – 

експлуатаційне управління – 253,8 тис.грн.  

 У звітному році на попередження та ліквідацію надзвичайних ситуацій з резервного фонду 

виділено 4,1 тис. грн., на оплату послуг з перевезення мобілізованих військовозобов’язаних до 

військових частин. 

По загальному фонду використано кошти в сумі 35,9 тис. грн. за сплату відсотків по  

зовнішньому боргу (кредит НЕФКО).  

З фонду охорони навколишнього природного середовища за рік використано 232,3тис. грн., в 

тому числі:  

 - за рахунок субвенції з обласного бюджету - 153,3 тис. грн., у тому числі: на придбання 

контейнерів для збору побутових відходів в сумі 101,2 тис. грн., та на реконструкцію площадки 

первинних відстійників очисних споруд в сумі 52,1 тис. грн., (в тому числі 114,9 тис. грн., 

заборгованість за 2013 рік); 

 - з міського бюджету використано 82,0 тис. грн., з них: на інформаційно-просвітницькі заходи 

щодо пропаганди охорони навколишнього природного середовища в сумі - 4,0 тис. грн., та на заходи з 

озеленення міста 78,0 тис. грн. 

Видатків, не віднесених до основних груп, за 2014 рік здійснено по загальному фонду в сумі 

669,3 тис. грн., у тому числі:  

 - видатки на покриття інших заборгованостей, що виникли у попередні роки – 268,2 тис.грн.;  

- інші видатки – 401,1 тис.грн., в тому числі по програмах: самоорганізації населення – 190,0 

тис.грн., інвестиційної діяльності – 10,0 тис.грн., громадських робіт – 87,8 тис.грн., розвитку цивільного 

захисту населення – 3,4 тис.грн., надання медичної допомоги постраждалим під час АТО – 50,0 тис.грн., 

підтримки діяльності громадського формування “Оберіг” – 16,7 тис.грн. 

По спеціальному фонду на покриття інших заборгованостей, що виникли у попередні роки 

спрямовано 446,3 тис.грн. 

 

 

Начальник фінансового  

управління міської ради         С.М. Скляр  



 

 

Виконавчий комітет 

Миргородської міської ради 

Полтавської області 

 

 

 

Р  І  Ш  Е  Н  Н  Я 
 

 

 

від________________ 2015 року                                                                                 № 

 

Про підсумки виконання  

міського бюджету за 2014 рік 

 

 

Відповідно до ст. 80 Бюджетного кодексу України, п. 1 ч. «а» ст. 28, п. 1 ч. 2 ст. 52 Закону 

України “Про місцеве самоврядування в Україні”, заслухавши доповідь начальника фінансового 

управління Скляра С.М., виконавчий комітет міської ради 
 

в и р і ш и в: 
 

 1. Доповідь начальника фінансового управління Скляра С.М. про підсумки виконання міського 

бюджету за 2014 рік взяти до відома. 

 

 2. Зобов’язати Миргородську ОДПІ ГУ Міндоходів Полтавської області (Молочко Н.В.), 

земельний відділ міської ради (Зелінська Т.В.), фінансове управління міської ради (Скляр С.М.), відділ 

житлово-комунального господарства міської ради (Коркішко М.О.), відділ споживчого ринку та 

підприємництва міської ради (Кундій Л.А.), відділ архітектури та містобудування  міської ради (Білик 

І.І.) продовжити роботу по забезпеченню виконання планових показників надходжень до міського 

бюджету. 

 

3. Звіт про підсумки виконання міського бюджету за 2014 рік внести на розгляд чергової сесії 

міської ради. 

  

4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на першого заступника міського голови  

Павленка С. В. 

 

 

Міський голова        С.П.Соломаха 


