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Показник  за період 01.03.2016 - 04.03.2016

Загальний фонд

Надійшло податкових та неподаткових надходжень, з них: 12 036,9
 податок на доходи фізичних осіб 8 565,0
 плата на землю 864,5
 єдиний податок 357,5

Профінансовано видатків:
Освіта 4 327,7
в т.ч. за рахунок освітньої субвенції з державного бюджету 1 348,7

заробітна плата 1 298,9
енергоносії 1,1
трансферти населенню
інші поточні видатки 48,7

в т.ч. за рахунок коштів міського бюджету 2 979,0
заробітна плата 251,7
харчування 7,7
енергоносії 2 646,1
трансферти населенню 5,4
інші поточні видатки 68,1

Охорона здоров’я 1 779,7
в т.ч. за рахунок медичної субвенції з державного бюджету 1 779,7

заробітна плата 390,5
медикаменти 78,4
харчування 13,1
енергоносії 788,4
трансферти населенню 509,3
інші поточні видатки

Молодь 39,9
заробітна плата
енергоносії
інші поточні видатки 39,9

Соціальний захист та соціальне забезпечення 42,2
   допомога малозабезпеченим громадянам міста 10,6
   допомога учасникам АТО
   пансіони почесного громадянина 1,0

   допомога ветеранам війни  та фінансова підтримка громадських організацій інвалідів та ветеранів 25,0
   пільги інвалідам по зору на послуги зв"язку та ЖКП

оплачувані громадські роботи 5,6
Фізична культура і спорт 233,6

заробітна плата
енергоносії 100,4
інші поточні видатки 133,2

Житлово-комунальне господарство 1 214,8
   благоустрій міста 1 075,4
   фінансова допомога комунальним підприємствам 139,4
Дорожнє господарство (поточний ремонт та утримання доріг) 67,2
Транспорт 1 038,5
Засоби масової інформації 30,0

АУП 355,6
заробітна плата 198,9
енергоносії 59,0
видатки на утримання установ 97,7

Інші видатки на виконання міських програм, з них 8,1
заробітна плата (ДНД) 3,0
інші поточні видатки 5,1

Реверсна дотація до державного бюджету

Інша субвенція районним у місті та селищному бюджетам 21,0

Трансферти районним у місті бюджетам за рахунок субвенцій з державного бюджету, у т.ч. на: 5 959,7

виплату допомог сім'ям з дітьми, малозабезпеченим сім'ям,  інвалідам з дитинства,  дітям-інвалідам 
та тимчасової державної допомоги дітям

надання пільг  та житлових субсидій населенню на оплату енергоносіїв та житлово-комунальних 
послуг

5 959,7

Разом загальний фонд 15 118,0
Спеціальний фонд

Бюджет розвитку (капітальні видатки), у тому числі: 2 088,8
Управління капітального будівництва 700,0
Управління освіти 1 088,0

Відділ фізичної культури та спорту 288,7
Управління земельних відносин та охорони навколошнього природного середовища 12,1

Разом спеціальний фонд 2 088,8

ВСЬОГО профінансовано 17 206,8

по міському бюджету м.Кіровограда у березні 2016 року

 Надходження та використання коштів


