Інформація про використання коштів державного бюджету на утримання
управління регіонального розвитку, містобудування та архітектури
облдержадміністрації у 2017 році
У 2017 році загальна сума касових видатків на утримання управління
регіонального розвитку, містобудування та архітектури облдержадміністрації
за рахунок загального фонду державного бюджету склала 1431,8 тис.гри.
Використання коштів по кодах економічної класифікації видатків.
КЕКВ 2111: Заробітна плата 1059,2 тис.грн. У тому числі:
обов'язкові виплати (оклад, надбавка за ранг, надбавка за вислугу років,
індексація зарплати) - 581,3 тис.грн. (54,9% від загальної суми виплаченої
зарплати); грошова та матеріальна допомога до щорічної відпустки 77,2 тис.грн. (7,3 %); надбавка за інтенсивність праці - 100,8 тис.грн. (9,5%);
премія - 291,5 тис.грн. (27,5 %); матеріальна допомога для вирішення
соціально-побутових питань - 8,4 тис.грн. (0,8% - виплачена 1 працівнику).

КЕКВ 2120: Нарахування на заробітну тату склали — 234,4 тис.грн.
КЕКВ 2210: предмети, матеріали, обладнання та інвентар — 68,8 тис.грн.,
Кошти використано на придбання паперу - 5,3 тис.грн. (7,7%);
швидкозшивачів картонних, факс - паперу, книг канцелярських, зошитів,
скоб, скріпок інших канцтоварів та предметів для господарської діяльності 10,4 тис.грн. (15,1%); придбання малоцінних предметів та інших
необоротних засобів (меблі, комп'ютери, принтери, картриджи тощо) - 51,6
тис.грн. (75%>); придбання засобів протипожежного захисту - 1,5 тис.грн.
(2,2%).

КЕКВ 2240: оплата послуг (крім комунальних) - 17,6 тис.грн. Кошти
використано на оплату за оренду, експлуатаційні та інші комунальні послуги,
відшкодування земельного податку - 13,4 тис.грн. (76,1 %) оплату послуг
зв'язку та інтернет-зв'язку 3,5 тис.грн. (19,9%>); заправка картриджів, ремонт
принтерів - 0,7 тис.грн. (4,0%).
КЕКВ 2250: видатки на відрядження — 0,3 тис.грн.
КЕКВ 2270: Оплата комунальних послуг та енергоносіїв — 51,5 тис.грн.
З них оплата теплопостачання - 30,1 тис.грн. (58,5%); оплата водопостачання
та водовідведення - 1,5 тис.грн. (2,9%>); оплата електроенергії - 19,9 тис.грн.
(38,6%).
За рахунок субвенції з обласного бюджету державному бюджету на
виконання програм соціально-економічного та культурного розвитку регіонів
касові видатки склали 131,1 тис.грн.

В рамках виконання програми підтримки місцевих органів виконавчої
влади з питань реалізації ними делегованих і владних повноважень у
Кіровоградській області на 2016-2018 роки використано - 63,3 тис.грн.
Використання коштів по кодах економічної класифікації видатків.
КЕКВ 2210: предмети, матеріали, обладнання та інвентар - 30,0 тис.грн.,
Кошти використано на придбання меблів, принтеру, картриджів тощо.
КЕКВ 2240: оплата послуг (крім комунальних) використано на обслуговування та ремонт оргтехніки.

3,3 тис.грн.

Кошти

КЕКВ 3110: Придбання
обладнання
і предметів
довгострокового
користування - 30,0 тис.грн. використано на придбання та встановлення
кондиціонерів.
В рамках виконання програми інформатизації Кіровоградської
області "Електронна Кіровоградщина" на 2017-2019 роки" використано
67,8 тис.грн.
КЕКВ 2210: предмети, матеріали, обладнання та інвентар - 20,6 тис.грн.
використано на придбання багатофункціональних пристроїв (комп'ютер,
ксерокс, сканер), принтеру, засобів криптографічного захисту (захищені носії
електронних ключів) та інших комплектуючих до оргтехніки.
КЕКВ 2240: оплата послуг (крім комунальних) - 34,2 тис.грн. використано
на оплату 4 ліцензійних примірників та встановлення системи електронного
документообігу ДОК ПРОФ.
КЕКВ 3110: Придбання
обладнання
і предметів
довгострокового
користування - 13,0 тис.грн. використано на придбання персонального
комп'ютера для системи електронного документообігу.
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