Інформація про виконання обласного бюджету та бюджетних програм
за 2017 рік
Рішенням обласної ради від 23 грудня 2016 року № 198 "Про обласний
бюджет на 2017 рік" (із внесеними змінами) управлінню регіонального
розвитку, містобудування та архітектури облдержадміністрації, як головному
розпоряднику коштів обласного бюджету, на виконання відповідних програм
було затверджено 425,7 тис.грн.
У тому числі:
за рахунок загального фонду по бюджетній програмі за кодом програмної
класифікації видатків та кредитування 4816422 "Збереження пам'яток історії
та культури" для нагородження лауреатів обласної премії у галузі архітектури,
геральдики та вексилології і декоративно-прикладного мистецтва імені Якова
Паученка було затверджено 10,6 тис.грн.
З них використано 7,059 тис.грн. Згідно з рішенням конкурсної комісії
обласної премії у галузі архітектури, геральдики та вексилології і декоративноприкладного мистецтва імені Якова Паученка було визначено переможців у
двох номінаціях. Економія бюджетних коштів склала 3,541 тис.грн.
На 2018 рік видатки на виплату премії імені Якова Паученка передбачені
у сумі 31,8 тис.грн. Очікуване використання складає 10,6 тис.грн.
По бюджетній програмі за кодом програмної класифікації видатків та
кредитування 4818103 "Надання пільгового довгострокового кредиту
громадянам на будівництво (реконструкцію) та придбання житла" на
виконання обласної програми забезпечення молоді житлом на 2013 - 2017 роки,
затвердженої рішенням обласної ради від 20 вересня 2013 року № 516 було
затверджено всього 415,1 тис.грн.
З них за рахунок загального фонду обласного бюджету - 199,2 тис.грн. та
спеціального фонду бюджету 215,9 тис.грн.
Кредити молодим сім'ям та одиноким молодим громадянам на
будівництво (реконструкцію) та придбання житла у 2017 році не надавались у
зв'язку з тим, що Кіровоградським регіональним управлінням Державної
спеціалізованої фінансової установи "Дежавний фонд сприяння молодіжному
житловому будівництву" протягом 2017 року не вживались належні
організаційні заходи щодо залучення громадян для отримання пільгового
кредиту.
На 2018 рік з урахуванням внесених змін видатки на молодіжне житлове
кредитування за рахунок спеціального фонду бюджету передбачені у сумі
298,4 тис.грн. (з них 226,7 тис.грн. за рахунок залишку від повернення кредитів,
наданих у минулі роки, та відсотків за користування ними, який утворився
станом на 01 січня 2018 року), що на 287,4 тис.грн. менше, ніж передбачено
обласною програмою забезпечення молоді житлом на 2018 - 2022 роки,
затвердженою рішенням обласної ради від 22 грудня 2017 року № 410
(585,8 тис.грн.).
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