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Фонд громади

Моніторінг міського бюджету Стаханова за 2012 р.

Стаханова

Управління у справах сім’ї, молоді та спорту: код
130000 - 7 289 400 грн.

За 2012 рік фактично – касові видатки в сумі 5723549,49грн.:
за загальним фондом місцевого бюджету – касові видатки в
сумі 4 451 385,58грн., в т.ч.:
КФК 91103,
соцпрограми і
заходи
КЕКВ

Касові, грн.коп.

КФК 130102, збори
та змагання
КЕКВ

касові,
грн.коп.

1131інвентар
1133харч.прод.
1134послуги
Разом

7662,00
2997,00
1883,17
12542,17

1131інвентар
1134послуги
1172 окр.заходи
Разом

КФК 91105 ДЮК
КЕКВ

касові, грн.коп.

КФК 130105, збори
та змагання
інвалідів
КЕКВ

касові,
грн.коп.

1111зарплата
1120 нар. на з/п
1131інвентар
1134 послуги

314157,48
116366,44
5544,92
5289,90

1134 послуги
1172 окр.заходи
Разом

0,94
427,50
428,44

КФК 130106, збори
та змагання не
олімп.
КЕКВ

касові,
грн.коп.

1135 інше
1161 тепло
1162 вода
1163 електрика
Разом

40,43
23712,71
546,76
31541,31
497199,95

1131інвентар
1134 послуги
1172 окр. заходи
Разом
КФК 130107,
ДЮСШ
КЕКВ

касові,
грн.коп.

КФК 91108,
оздоровлення та
відпочинок
КЕКВ

касові, грн.коп.

1111зарплата

531144,98

1343
Разом

50453,00
50453,00

68,68
31208,07
31276,75

1,98
900,00
901,98

1120 нар. на з/п
1131інвентар
касові, грн.коп. 1132медикамент

192502,20
1665,00
912,67

1111зарплата
1120 нар. на з/п
1131інвентар
1132медикамент
1134 послуги
1140відрядження
1162 вода
1163 електрика

1077617,86
372668,09
3129,50
500,00
8568,15
1043,23
199781,20
194535,15

8262,00
6838,85
252,04
74,26
7081,26
17268,05
65813,52
3685,34

1164 газ
1165інші комун
послуги

889772,79
13869,05

1172 окр. заходи
Разом

3300,00
2764785,02

КФК 130110,
спортивні споруди
КЕКВ

1133 харч.прод
1134 послуги
1135інше
1140відрядження
1162 вода
1163 електрика
1164 газ
1165 інші комун
послуги
Разом

835500,17

КФК 130113, Центр. касові,
бухгалтерія
грн.коп.
КЕКВ

1111зарплата
1120 нар. на з/п
КФК 130115, центри касові, грн.коп. 1131інвентар

186340,28
68650,60
1524,89

«Спорт для всіх»
КЕКВ

1131інвентар
Разом

1520,00
1520,00

1134 послуги
Разом

262,33
256778,10

за спеціальним фондом місцевого бюджету –
касові видатки в сумі 1 272 163,91грн., в т.ч.:
- платні послуги – касові видатки в сумі 445788,31грн., в т.ч.:
КФК 91105, ДЮК
КЕКВ

1131інвентар
Разом
КФК 130107,
ДЮСШ
КЕКВ

1131інвентар
Разом
КФК 130110,
Спортивні Споруди
КЕКВ

Касові, грн.коп.

КФК 130110,
спортивні споруди
КЕКВ

Касові,
грн.коп.

247,70
247,70

1134 послуги
16791,88
1135 інше
33847,83
касові, грн.коп. 1140відрядження 898,64
61,00
61,00

1162 вода
1163електрика
касові, грн.коп. 1164газ

1111зарплата

106339,63

1120 нар. на з/п
1131інвентар
1132медикамент
1133 харч.прод

38766,01
87596,81
1029,76
1470,00

1165інші
компослуги
1172 окр.заходи
2110обладнання
2133капремонт
Разом

15742,63
25590,00
103394,33
4063,40
352,95
9001,74
594,00
445479,61

В звіті виконкому про виконання бюджету за 2012р., по КФК
130000 «Фізична культура і спорт» сума видатків с кладає
7 289 400,00 грн, мінусуємо кошти на спорт 2 177 600,0 грн за КФК
10107 з Управління освіти, отримуємо 5 111 769,34 грн. А Управління в справах сім’ї, молоді і спорту вказує суму видатків в 2012р.
5 723 549,49грн. Не сходиться на 611 780,15 грн. Ми розуміємо, що
під наглядом Держказначейства, КРУ та інших органів, в Стахановському бюджеті все має сходитися до копійки. Але «публічністі
і прозорості» при звітуванні перед громадськістю, як того вимагає
Бюджетний Кодекс, тут немає.
Зроблено вибіркові запити про інформацію щодо окремих видатків.
КФК 130110, КЕКВ 2133 - сума видатків 761390,60грн:
Стадіон «Перемога»:
за капремонт м’якої покрівлі спортзалу сплачено ПАТ
СПМК№501 «Будівник» суму 117651,00грн;
за капремонт спортзалу сплачено ТОВ «Східбуд К.С.К. 99»
суму 438779,00грн;
за капремонт спортзалу сплачено ПАТ СПМК№501 «Будівник» суму 80910,91грн.
Басейн «Дельфін»:
за капремонт котельні сплачено ТОВ «Компанія Союз 2010»
суму 16131,24грн;
за придбання обладнання (котла та насоса) сплачено ТОВ
«Стройресурс» суму 92946,00грн
та інші незначні виплати.
КФК 91105, КЕКВ 2133 – сума видатків 49996,00грн :
Капремонт опалення ДЮК «Райдуга» сплачено ТОВ «Стахелектромонтаж» суму 22786 грн;
Капремонт опалення ДЮК «Юність» сплачено ТОВ «Стахелектромонтаж» суму 27210 грн.
Тендери на капремонти не проводились, тому що згідно Закону
України «При здійснення державних закупівель» тендери на капремонти проводяться на суму більше 1млн грн.
КФК 130110 КЕКВ 1135 «інше» на суму 33847,83грн– це податки.
КФК 91108 КЕКВ 1343 «оздоровлення» на суму 50453 грн – це 13
путівок на 21 день по 3881грн.

Касові, грн.коп.

2133капремонт 49996,00
Разом
49996,00

Наші контакти: ГО «Вибір», вул.Достоєвського 16-Б, м.Стаханов, тел. 4-34-01, kadievka@ukr.net

КФК 130110,
спортивні споруди Касові, грн.коп.
КЕКВ

2133капремонт
Разом

761390,60
761390,60

Домбровська Ю.С.

Орел І.Є.

Касові, грн.коп.

1131інвентар
575,00
2110обладнання 2864,00
Разом
3439,00

КФК 130107
ДЮСШ
КЕКВ

1131інвентар
Разом

Відповідь УЖКГ №15/103 від 22.03.13 щодо трансфертів підприємствам по КФК 100203 на благоустрій: «кошти бюджету, які отримують юридичні особи, що не мають статусу бюджетної установи
(одержувачі бюджетних коштів), надаються їм лише через розпорядника бюджетних коштів.Ці кошти одержувалися через головного розпорядника УЖКГ міськради на виконання робіт ті послуг з
благоустрою міста. Кошти на благоустрій міста по КФК 100203,
затверджені рішенням Стахановської міської ради від 06.01.2012
року №410/1».
Подивимось як ці кошти витрачали комунальні підприємства.
КФК 100203 КЕКВ 1310 трансферт для КП «Дорожно-експлуатаційна служба» витрачено: зарплата – 925 821,38грн; нарахування
на зарплату – 351 881,21грн; матеріали – 310 207,07грн; ГСМ –
295 312,07грн; запчастини – 14 895грн; послуги – 14 892,55грн; податки – 126 378,03грн; електрика 34 510,29грн; вивіз ТБО 3073,25грн; навчання - 2900грн. (лист №110 від 15.03.13.)
Бюджет сплачує зарплату комунальникам, а повинні фігурувати
обсяги виконаних робіт.
КФК 100203 КЕКВ 1310 трансферт для КП «Благоустрій» витрачено: зарплата – 517 825,33грн; нарахування на зарплату –
171 493,67грн; ГСМ та матеріали – 53461,38грн; послуги зв’язку, банку
– 16 082,60грн; ПДВ – 32 382грн; вода – 2866,27грн; вуличне освітлення – 144 667,83грн; використання електромереж – 243,33грн.
(лист №85 від 19.03.13.)
Знову бюджет сплачує зарплату комунальникам, а повинні фігурувати обсяги виконаних робіт.
КП «Комунальник» та КП «Стахановсвітло» приєднані до КП
«Благоустрій». Згідно листа №86 від 19.03.13. інформація по КП
«Комунальник» взагалі не може бути надана, тому що процедура
реорганізації не завершена. Куди поділись 267458,00грн? Така сама
історія із КП «Стахановсвітло» - куди поділись 783793,00грн?
КП «Ритуальні послуги» взагалі відповіді не надав. Це повна безвідповідальність. Міський голова і його заступники, начальники управлінь виконкому дають інформацію на запит, а директор КП «Ритуальні послуги» дозволяє собі ігнорувати законодавство і приховувати, куди подів 270 тисяч бюджетних коштів.

КЕКВ

Установа

Витрачено за
2012 рік
Грн.

Загальний фонд
010116-Органи місцевого самоврядування
90412 – Інші видатки на
соціальний захист
100101 - Житловоексплуатаційне госп-во
100103– Дотація житл.експлуатац. госп-ву

100203 – Благоустрій
міст

УЖКГ

949081,00

1343

УЖКГ

97433,0

1310

УЖКГ для КП «Відродження»

26600,0

1310

КП
«Стахановтеплозабезпечення»
УЖКГ для ПАТ «БУШСМ»
КП «Комунальник»
КП «Стахановсвітло»
КП «Ритуальні послуги»
КП «Дорожно-експлуатаційна
служба»
КП «Стахановблагоустрій»
Всього
УЖКГ для КП «Екотранс»

95000,0

19595,0

1134
1310
1310
1310
1310
1310

100301

0,0
267458,0
783793,0
210980,0
1769663,0
939022,0
3970916
82000,0
97400,0

– Збір та
вивезення
сміття
і
відходів, експлуатація
каналізаційних систем
100302 - «Комбінати
комунальних
підприємств, …»

1131
1165
1134

УЖКГ для
послуги»

100602 - Погашення

1310

УЖКГ
для
КП
«Стахановтеплозабезпечення»

9865380,0

заборгованості з різниці
в тарифах на теплову
енергію, …
110103 - Філармонії,
музичні колективи і
ансамблі
та
інші
мистецькі заклади та
заходи

1310
1310

КП «Стахановблагоустрій»
КП «Комунальник»

22268,0
0

100101

Житловоексплуатаційне гос-во
100102 – Капітальний
ремонт житлового фонду

2410

Спеціальний фонд
КП «Відродження»

0,0

2131

УЖКГ – підрядники

1090810,0

100203 – Благоустрій
міст
100602 - Погашення

2410

КП «Дорожно-експлуатаційна
служба»
УЖКГ для
КП
«Стахановтеплозабезпечення»

2174885,0

УЖКГ для КП «Дорожноексплуатаційна служба»
УЖКГ для ПАТ «БУШСМ»

440881,0

УЖКГ для КП «Дорожноексплуатаційна служба»
УЖКГ для КП «ДЕС»
КП «ДЕС»
УЖКГ

164263,0

1134
1310
2410

УЖКГ
КП «Стахановблагоустрій»

23233,0
1470,0
38986,0

1310
2410
2410
1134
2410

КП «Екотранс»
КП «Стахановблагоустрій»
УЖКГ
КП «Стахановблагоустрій»

31008,0
743960,0
60000,0
7000,0
0,0

ЗАГАЛОМ

23 950 153

-

заборгованості з різниці
в тарифах на теплову
енергію, …
170703 – субвенція
Видатки на проведення
робіт , пов’язаних з
будівництвом,
реконструкцією,
ремонтом та утриманням
автомобільних доріг

1310

1134
2133

170703 – місц.бюджет

1131

170703 – місц.бюджет
210105 – Наслідків

1134
1310
2110

КП

«Ритуальні

2500000,0

1104367,0

323330,0
20287,0
0,0

стихійного лиха

- інші джерела власних надходжень –
касові видатки в сумі 14989,00грн., в т.ч.:
КФК 91105,
ДЮК
КЕКВ

(Продовження. Початок на стор. 3)

КФК

- інші надходження (бюджет розвитку) касові видатки в сумі 811386,60грн., в т.ч.:
КФК 91105
(ДЮК)
КЕКВ

УЖКГ: код 100000 23 084 600 грн.

Висновки робочої групи
Наш моніторинг має на мені виконати вимогу Закону щодо публічності і прозорості бюджетних витрат, тому що орган місцевого
самоврядування і розпорядники бюджетних коштів не звітують
перед громадськістю. Характерно, що в заходах за проектом не
захотіли взяти участь посадові особи органу місцевого самоврядування та депутати; ніхто з них не ввійшов і в робочу групу. Тому
в запропонованих матеріалах моніторингу можливі неточності. А
от участь в роботі робочої групи представників органу місцевого
самоврядування сприяла б тому, що моніторинг бюджету був би
більш якісним.
Ряд посадових осіб сприйняв наш інформаційний, за суттю, проект моніторингу бюджету, як антикорупційний. Що свідчить про неготовність посадових осіб до прозорості і відкритості у використанні бюджетних коштів. І це сумно. А ряд посадових осіб свідомо
не надав інформацію, або надав її у викривленому вигляді. Але цим
вони собі тільки життя ускладнили. Бо ми, отримавши досвід, будемо, як вимагати застосування до порушників законних санкцій, так
і продовжувати моніторинг бюджетних закупівель, і «дійдемо» до
всіх закупівельних цін і надавачів послуг.
Моніторинг показав, що депутати міської ради затверджують
виконання бюджету не розуміючи і не аналізуючи його. Інакше, як
пояснити, що видатки на освіту і медицину в прийнятому бюджеті
взагалі не розписані по кодам і розпорядникам. Окреме питання до
депутатської комісії з питань бюджету (голова М.І.Пополітов) – ви
на кого працюєте?
Ми продовжуємо моніторинг виконання бюджету за 2012 рік, і
починаємо збір матеріалів по бюджету 2013 року. І було б правильно, щоб кожне управління виконкому, моніторила окрема робоча
група. Запрошуємо зацікавлених осіб, фахівців, приєднуватись до
моніторингу бюджету для інформування громади міста.

Вибір

240601 –
Охорона та раціональне
використання природних
ресурсів.

240602 –
Утілізація відходів

Касові, грн.коп.

11550,00
11550,00

240604 –

Лєвачков С.М.

Лойченко С.В.

Луценко М.Г.

Інша діяльність у сфері
охорони навколишнього
природного середовища
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