
Шановні депутати ! 

 

    Не буду Вам доказувати очевидного, що бюджет – це основа стабільної 

діяльності місцевого самоврядування – це бездефіцитне фінансування 

дошкільних та позашкільних навчальних закладів, своєчасна виплата 

заробітної плати, стовідсоткове фінансування захищених статей, соціально-

економічний розвиток міста. 

      

      Хоча бюджет на 2013 рік ми затвердили бездефіцитний – доходи – 

8 млн. 255тис. 586грн. такі ж і видатки ( без спеціального ) фонду, у нас 

захищені статті четвертого кварталу залишились не профінансованими. Тим 

більше виконання бюджету по загальному фонду склало на рівні 96, 66 %, 

або недоодержано доходів в сумі 275 тис. 454 грн. Основною причиною не 

виконання є недовиконання доходів по 1 кошику, а саме податок з доходів 

фізичних осіб виконано на рівні 96,0 % або недоодержано доходів на суму – 

277 тис. 252грн. 

      

  Надія була одна – домогтися виконання бюджету за І півріччя більше, ніж 

на 105%. 

     Результат : 

Бюджет за І півріччя виконано на 110, 65 %. 

Перевиконання понад планових надходжень доходної частини загального 

фонду бюджета міста склало – 390 тис. 401 грн. 

Із вищезгаданої суми направлено коштів : 

- ЖКГ – 226, 9 тис.грн. 

- Спортивному комплексу  - 114, 0 тис.грн. 

- Позашкільна освіта  -     49, 5 тис.грн. 

 

Спеціальний фонд було затверджено на рівні 1 млн. 045 тис. 478 грн.  

Одержано надходжень на суму -  1 млн.213 тис.697грн. або на 107, 05 %, або 

з результатом  + 168 тис. 219 грн. 

     

     Якщо проаналізувати видатки із спеціального фонду, то ми бачимо, що 

видатки складають тільки 44,62 % по причині затримки платежів по 

незахищеним статтях зі сторони Державного казначейства. Сьогодні ми 

будемо розглядати вільний залишок коштів на рівні 1 млн. 156 тис. 418 грн. 

Це гірке розчарування. Ці кошти повинні були задіяні і направлені в 2013 

році  на капітальний ремонт вулиць і доріг, капітальний ремонт житлового 

фонду, реконструкція теплопостачання Будинку дитячої та юнацької 

творчості, станції юних техніків, ремонт зовнішнього освітлення, 

продовження капітального ремонту приміщення міської ради, яке 

знаходиться  в аварійному стані, і т.п.. 
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      Внаслідок таких дій створена кредиторська заборгованість на суму  

285тис.844грн., а також не дало змоги ККП вчасно мати, обігові кошти 

підприємства, що привело до заборгованості по видачі з / плати працівникам 

по погашенню податків. 

   Не дивлячись на зусилля міської ради, міськвиконкому, заборгованість по 

з/платі значно знизилась, але склала 2, 5 місяці, або на суму 140, 0 тис.грн. 

(була на рівні 5 місяців або 260, 0 тис. грн.). ККП в 2014 році необхідно всю 

увагу і дії направити на виконання капітального ремонту житлового фонду 

(500, 0 тис. грн.), якщо будуть нормально йти виплати по УДК ліквідації 

заборгованості по квартплаті ( сума 220, 0 тис. грн.) продовжувати 

виконувати роботи по благоустрою міста ( на суму близько 300, 0 тис. грн.), а 

також виконання всіх робіт і послуг, що не заборонено чинним 

законодавством. А саме головне – це ліквідація заборгованості по виплаті 

заробітної плати. Ще раз підкреслюю, що відсутність фінансування 

незахищених статей в 2014 році через Управління Державної казначейської 

служби для ККП – буде означати фінансову смерть. Ніщо не допоможе ( ні 

районна комісія по виплаті з/ плати, пенсій, стипендій і т.п., ні виклики до 

прокуратури і т.п. ). 

 Друга причина. ККП закінчив 2013 рік із фінансовим збитком в сумі – 235, 0 

тис. грн. 

 По галузям : 

- житловий фонд +  26, 5 тис. грн. 

- рем. група     -     216, 0 тис. грн. 

     -    котельня        -     87, 5 тис. грн. 

     -    ритуальні послуги   +  54, 4 тис. грн. 

 

   Вагомим внеском в даний результат внесла система оподаткування. На 

сьогоднішній день ККП сплачує такі види податків : 

- Податок на додану вартість ; 

- Екологічний податок ; 

- Збір за спец. водокористування ; 

- Податок на прибуток; 

- Єдиний соц.внесок; 

- Прибутковий податок. 

Щодо квартплати: за 2013 рік нараховано -1млн. 58,2 тис. грн., отримано - 

    976,7 тис. грн., або 92,3%. При цьому комбінатом комунальних 

підприємств в 2013 році сплачено податків – близько 1 млн. грн. 

 

                                   Шановні депутати ! 

     Фінансування окремих напрямків діяльності міської ради здійснюється 

тільки через відповідні Програми: 

- Програма підтримки та розвитку фізичної культури та спорту на 2013 рік . 

Заплановано – 212 тис. 679 грн. 
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Виконано – 100 % 

- Програма по розвитку футболу : 

План   -    66, 7 тис. грн. 

Виконано – 63, 5 тис. грн. 

Заборгованість 3200 – харчування гравців. 

 

- Програма зміцнення матеріально технічної бази ККП. 

  План – 295.0 + 15.0 тис.  = 310. 

  Наміри – закупити сміттєвоз по роботі з контейнером. 

  Проведено тендер. Але знову кошти не профінансовані через Державну 

казначейську службу України. 

 

- Програма по покращенню благоустрою. 

  План  - 269, 0 тис. грн. 

  Профінансовано – 259, 5 тис. грн. або на 96, 33 %. 

  

- Дотація ЖКГ на погашення заборгованості по з/ платі : 

- План -    368, 4 тис. грн. 

- Профінансовано  -  308, 1 тис. грн. . 

 

   До комунальних підприємств міста належать : 

- Комбінат комунальних підприємств ; 

- Спортивний комплекс ; 

- Привокзальний ринок ; 

- ДНЗ «Веселка» 

- ДНЗ «Теремок» 

- БДЮТ 

- СЮТ 

До речі вони всі працюють. 

Спортивний комплекс – це наша гордість, наша слава. Але  наряду 

багато проблемних питань. Основне із них – це відсутнє фінансування на 

утримання спортивних споруд. На спортивному комплексі орендує 

приміщення ДЮСШ. Видатки на утримання якої фінансуються з районного 

бюджету, але вони покривають тільки з/плату і невелику долю енергоносіїв. 

    На підтримку фізичної культури та спорту направляються кошти з 

міського бюджету ( через програму). в 2013 р. – 212 тис. 679 грн. 

    Всі вони освоєні, але утримування спортивних споруд не фінансується 

взагалі. На сьогоднішній день східна трибуна виведена із експлуатації, 

відключена подача тепла, води, руйнуються тренажерні зали в 2-х ярусному 

виконанні, є випадок падіння плит перекриття на 2 поверсі. Міською радою 

була замовлена і виготовлена проектно-кошторисна документація на 

капітальний ремонт даних приміщень і кімнат для проживання. Кошторисна 

вартість становить 5 млн. 600 тис. грн.  

  Керівництво міської ради, районної ради, райдержадміністрації звертались                                                 
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неодноразово до Кабінету Міністрів України, облдержадміністрації, 

управління Південної залізниці з пропозицією розглянути декілька варіантів 

фінансування Спортивного комплексу, а саме: 

1. При фінансуванні Спортивного комплексу, як виняток, не застосовувати  

формульних розрахунків, так як вони не враховують інфраструктуру даного 

закладу, або здійснювати видатки місцевих бюджетів, що враховуються при 

визначенні міжбюджетних трансфертів. З Кабінету Міністрів України 

прийшла відписка тобто фактично питання не вирішено. 

2. Обласна державна адміністрація вивчає питання не перший рік щодо 

створення філіалу  обласної ДЮСШ на базі нашого спорткомплексу. 

3. Керівництво Південної залізниці відповідь надала про відмову (надання 

в оренду, взяття на баланс). Але не дивлячись на все це Спортивний 

комплекс працює і буде працювати. Особливо хочу подякувати за все, 

директору Спортивного комплексу — Копилову Юрію Петровичу. 

 

                                       Шановні депутати ! 

 

   9 липня 2013 року на сесії міської ради було прийнято Програму «Енергія 

природи – сталий розвиток громади згідно стандарту NTA», яка передбачає 

використання альтернативних джерел палива. Завдяки прийнятій Програмі 

було залучено інвестицію на суму понад 650, 0 тис. грн. Пройшло 3 місяці і  

11 жовтня минулого року на території міста Гребінка було відкрито нову 

котельню, яка працює на альтернативному паливі, природних матеріалах і 

працює на сьогоднішній день успішно і надає послуги з теплопостачання 

загальноосвітній школі І-Ш ступенів № 1, райвійськкомату, районному 

відділу внутрішніх справ, районному архіву, станції юних техніків, Будинку 

дитячої та юнацької творчості, районному управлінню юстиції. По підсумкам 

опалювального сезону за 2013 рік ККП одержав збиток по котельні на суму - 

87, 5 тис. грн. Значить ми були на вірному шляху, коли приймали дане 

рішення. 

   Міська рада утримує два дошкільні навчальні заклади «Веселка» та 

«Теремок». На утримання  дошкільних навчальних закладів в 2013 році було 

профінансовано 3 млн. 233 тис. 320грн., з них на заробітну плату  1 млн. 790 

тис. 083 грн. На продукти харчування – 316 тис. 642 грн. Оплата 

теплопостачання – 358 тис. 296 грн. і т.п. 

   Кількість дітей : 

«Теремок» – 120 дітей 

«Веселка»  -  267 дітей 

 

   В д/с «Веселка» згідно проекту «Увага до дитини сьогодні – майбутнє 

країни завтра»  проведено заміну вікон на металопластикові ( на суму 95 тис. 

370 грн.) + 26,0 тис. грн. профінансовано на біжучий ремонт. Придбано в 

дошкільні заклади пральну машину, холодильник, морозильну камеру на 

суму 9 тис. 490 грн. На 2014 рік заплановано заміну вікон на 

металопластикові вікна в д/с «Теремок». 
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                                  Шановні депутати !     

   Міськвиконком традиційно планує і проводить культурно-історичні заходи 

у визначенні самим життям свята і дні. 

     З початку 2013 року міська рада спільно з районною державною 

адміністрацією, районною радою та громадськими організаціями вшанувала 

пам’ять і провела ряд заходів в честь Героя Радянського Союзу 

Г.С.Кагамлика з нагоди 70-ї річниці його загибелі. 

     9 травня був проведений мітинг та вшанування пам’яті з нагоди Дня 

Перемоги у Великій Вітчизняній війні біля меморіалу Слави. Напередодні всі 

учасники бойових дій, інваліди були поздоровлені на дому.  

   22 червня 2013 року відбулося вшанування пам’яті жертв війни з нагоди 

початку Великої Вітчизняної війни. 

    19 вересня був проведений мітинг разом з місцевими органами влади, 

громадськими організаціями, ветеранами та молоддю в честь 70-ї річниці 

визволення міста та району від німецько-фашистських загарбників. 

     Міська рада завжди брала участь у проведенні і інших свят, які 

проводилися на території міста, зокрема Свято врожаю, День незалежності 

України, День молоді, День захисту дітей, Нового року та різдвяних свят. 

    Щодо Дня міста. Відзначення цієї дати це не тільки відпочинок, розваги, 

гуляння, а й нагода навести в місті порядок, так як у себе в домівці. Щоб не 

було в цьому питанні авралів, щороку міськвиконком оголошує місячники, 

двомісячники, декадники чистоти та благоустрою. Рішенням виконкому за 

всіма підприємствами, установами, організаціями, приватними підприємцями 

закріплені вулиці та місця по щоденному, повторюю по щоденному догляду і 

утримуванню в належному стані. До 9 травня, до дня міста вдалося навести 

належний порядок, ліквідувати декілька несанкціонованих сміттєзвалищ, на 

повну напругу попрацював в цьому питанні ККП. Приємно було пройтись по 

чистому, впорядкованому місту. Дуже хотілося б, щоб чистоту підтримували 

не з  «під палки», без телефонограм, постійним нагадуванням приватним 

підприємцям. Якщо міськвиконком оголошує місячники чистоти і 

благоустрою так я прошу всіх без нагадувань наводити порядок на власних і 

закріплених територіях. 

    В багатьох питаннях ми постійно співпрацюємо з райдержадміністрацію, 

районною радою, ОДА та обласною радою, керівництвом Південної 

залізниці. 

    Так, завдяки Південній залізниці в місті в 2013 році зроблено ремонт з 

покращеним твердим покриттям на вул. Чкалова, Матросова, а також на 

провулку близько 1 км, що з’єднує вулиці Л.Чайкіної, І.Франка, Мічуріна, 

К.Маркса, Кутозова, Свердлова. Велику допомогу надав в виділенні техніки 

та механізмів керівник СТОВ ―Прогрес‖ Вихор Анатолій Віталійович, 

керівники локомотивного депо - Кононенко Ю.В., станції Гребінка - 

Стариковський В.А., відбудовчого поїзда - Швидченко О.П.  
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 Ця робота буде продовжена і в   2014 році. 

     Є домовленість, що після капітального ремонту перегону роз’їзд 

Боярський — Гребінка відпрацьований, щебінь буде переданий безкоштовно 

ККП міської ради. В цьому році ми плануємо розпочати виконання даних 

робіт з деповського селища, де взагалі становище вулиць та доріг 

знаходиться в жахливому стані. Декілька років підряд були нарікання, скарги 

зі сторони жителів по жахливому стану вулиці Кагамлика. Також був 

депутатський запит на контролі депутата міської ради — Карповича Сергія 

Петровича. Після виконання капітального ремонту сьогодні вулицею можна 

спокійно проїхати, і люди дякують за допомогу. 

     За кошти міської ради було виготовлено проектно-кошторисну 

документацію, проведено державну експертизу, одержано декларацію про 

початок та закінчення будівництва водопроводу по вул. Садовій, створено 

кооператив, та проплачено з міського бюджету 100, 0 тис. грн. Правда, гроші 

до підрядника ще не дійшли, а залишились на рахунках Держказначейств.  

     В 2013 році була виготовлена проектно-кошторисна документація, 

проведена державна експертиза проекту, одержана декларація на початок 

робіт по капітальному ремонту аварійного приміщення міської ради. 

     До цього були проведені роботи по ремонту покрівлі, по спорудженню 

металевого каркасу по периметру приміщення (по недопущенню його 

подальшої руйнації), будівництво індивідуальної теплогенераторної в 

приміщенні. 

     Капітальний ремонт приміщення розпочався дуже швидко і якісно, а потім 

припинився також швидко. Причина одна. На казначейських рахунках 

затримано проплату в сумі 100 тис. 762 грн. 66 коп. коштів міського 

бюджету. Підрядна організація припинила роботу. 

    Міська рада і надалі впроваджуватиме політику ефективного та 

раціонального землекористування із одночасним залученням коштів до 

міського бюджету. 

                                            Шановні депутати ! 

     Усвідомлюючи, що земля є одним з основних джерел поповнення 

міського бюджету, ми намагалися протягом року слідкувати за ефективним і 

цільовим її використанням. Всього від плати за користування земельними 

ділянками наше місто отримало 1 млн. 186 тис. 487грн. в тому числі : 

       Земельний податок — 684 тис. 526грн. 

          з них  - 659 тис. 153 грн. з юридичних осіб 

                        25 тис. 372 грн. з фізичних осіб 

       Орендна плата   -  501 тис. 961 грн. 

           з них  -  324 тис. 913 грн. з юридичних осіб 

                         177тис. 048 грн. з фізичних осіб 

        За 2013 рік було прийнято 350 рішень з питань регулювання земельних 

відносин, а саме : передача у власність громадянам земельних ділянок, 

виготовлення проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок   
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 у власність чи користування, виготовлення технічних документацій на 

земельні ділянки, виділення земельних ділянок під індивідуальне житлове 

будівництво та будівництво гаражів, надання земельних ділянок в оренду та 

поновлення договорів оренди, продаж земельних ділянок. 

        Для підприємницької діяльності та промислового виробництва за 2013 

рік укладено 9 договорів оренди земельних ділянок. Всього укладено 125 

договорів оренди земельних ділянок : 

        з них : 92 з фізичними особами 

                    33 з  юридичними особами 

         Діяльність міської ради перевірялася спеціально уповноваженими 

органами Антимонопольний комітет. При перевірці грубих порушень та 

суттєвих недоліків не виявлено. 
 

                                            Шановні депутати ! 

 

    Що за рік ми встигли зробити  Ви получили. 

    Що плануємо зробити в 2014 році. 

1. Повністю ліквідувати несанкціоновані сміттєзвалища ; 

2. Забезпечити стовідсоткове фінансування захищених статей бюджету, 

особливо виплата з/ плати, харчування дітей, оплата енергоносіїв ; 

3. Утримання полігону твердих побутових відходів ; 

4. Наведення санітарного порядку в місті; 

5. Провести капітальний ремонт з твердим покриттям по вул. 

Городищенській, вул. Ульянова. 

6. Провести ремонт з покращеним твердим покриттям вул. 40 річчя 

Жовтня, Щорса, Шмідта, Деповська, Куйбишева, Орджонікідзе, 

Коцюбинського, Мічуріна, І.Франка. 

      7. Продовжити капітальний ремонт приміщення міської ради.  

      8. При наявності субвенції з державного бюджету в сумі 5 млн. 

200тис.грн. розпочати реконструкцію д/с ―Васильок‖. 

  

                                       Шановні депутати ! 

 

        За звітний період проведено 7 сесій міської ради на яких розглянуто  

91питання, проведено 14 засідань міськвиконкому, розглянуто 405 питань. 

Видано 337 розпоряджень. 

        До міської ради надійшло 646 звернень громадян — всі вони розглянуті і 

вирішені. На особистому прийомі побувало 22 особи. Продано з аукціонів  

1об‖єкт нерухомого майна, до бюджету міста надійшло 34 тис. 698 грн. 
 

                                      Шановні депутати ! 

 

       Дякую за увагу. Дякую Вам за співпрацю, порозуміння. 
 


