
ІНФОРМАЦІЯ  
про використання коштів загального фонду місцевого бюджету 

комунального закладу «Загін Олександрівської місцевої пожежної 
охорони» Олександрівської селищної ради Кропивницького району 

Кіровоградської області за 2021 рік 
 

Комунальний заклад «Загін Олександрівської місцевої пожежної охорони» 

Олександрівської селищної ради Кропивницького району Кіровоградської 

області є комунальним закладом, заснованим на комунальній власності 

Олександрівської селищної ради Кропивницького району Кіровоградської 

області, для забезпечення пожежної охорони. 

Основними завданнями комунального закладу «Загін Олександрівської 

місцевої пожежної охорони» Олександрівської селищної ради Кропивницького 

району Кіровоградської області є: 

гасіння пожеж, рятування людей та надання допомоги в ліквідації 

наслідків аварій, катастроф і стихійного лиха; 

ведення роз’яснювальної роботи серед населення по дотриманню правил 

пожежної безпеки, правил поведінки на воді, правил поведінки при аваріях 

тощо; 

забезпечення постійної готовності сил і засобів для гасіння пожеж та 

ліквідації наслідків аварій, катастроф, стихійного лиха. 

 
Використання коштів загального фонду місцевого бюджету у розрізі 

кодів економічної класифікації видатків 
 

Код Показник Затвердже

но на 

2021 рік з 

урахуван 

ням змін, 

грн. 

Касові 

видатки за 

за 2021 

рік, грн. 

Кредиторсь

ка заборго 

ваність 

станом на 

01.01.2022 

року, грн. 

КПКВК 0118130 « Забезпечення діяльності місцевої пожежної охорони» 

2111 Заробітна плата 476343,00 476305,13 0,00 
2120 Нарахування на оплату праці 105021,00 104994,87 0,00 
2210 Предмети, матеріали, 

обладнання та інвентар 
50626,00 50626,00 0,00 

 в т.ч.    

 товари господарського 

призначення (мітла, граблі, 

вапно, рукавиці, ліхтар) 

1017,50 1017,50 0,00 

 бензин А-92 ( 1650 л.) 45835,00 45835,00 0,00 

 бензопила (1шт.) 2950,00 2950,00 0,00 

 канцелярські товари ( папір 

офісний) 

823,50 823,50 0,00 



 2

2275 Оплата інших енергоносіїв та 
інших комунальних послуг 

10000,00 9999,92 0,00 

 в т.ч.    

 дрова паливні ( 11,2 м.куб.) 10000,00 9999,92 0,00 

2730 Інші виплати населенню 6000,00 6000,00 0,00 
 в т.ч.    

 обов’язкове страхування 

працівників відомчої та місцевої 

пожежної охорони і членів 

добровільних пожежних дружин 

(команд), з метою захисту їхнього 

життя та здоров’я під час 

виконання своїх обов’язків ( 6 

осіб) 

6000,00 6000,00 0,00 

2800 Інші поточні видатки 10,00 0,00 0,00 
 Всього 648000,00 647925,92 0,00 

 

Кількість штатних посад комунального закладу «Загін Олександрівської 

місцевої пожежної охорони» Олександрівської селищної ради згідно штатного 

розпису за 2021 рік складає – 6 посад, в т.ч.: начальник -1 посада, бухгалтер – 1 

посада, водій автотранспортних засобів – 4 посади. Фактично зайнято станом 

на 31 грудня 2021 року 6 посад.  
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