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Показник  за період 08.02.2016 - 12.02.2016

Загальний фонд

Надійшло податкових та неподаткових надходжень, з них: 11 017,7
 податок на доходи фізичних осіб 7 285,6
 плата на землю 228,0
 єдиний податок 3 195,8

Профінансовано видатків:
Освіта 15 000,0
в т.ч. за рахунок освітньої субвенції з державного бюджету 9 477,2

заробітна плата 6 733,2
харчування 31,9
енергоносії 2 692,8
трансферти населенню 2,0
інші поточні видатки 17,3

в т.ч. за рахунок коштів міського бюджету 5 522,8
заробітна плата 4 482,6
харчування 366,2
енергоносії 644,2
трансферти населенню 3,6
інші поточні видатки 26,2

Охорона здоров’я 5 882,1
в т.ч. за рахунок медичної субвенції з державного бюджету 5 882,1

заробітна плата 5 396,8
медикаменти
харчування 6,7
енергоносії 444,2
трансферти населенню 26,7
інші поточні видатки 7,7

Молодь 286,3
заробітна плата 175,0
енергоносії 111,3

Соціальний захист та соціальне забезпечення 58,2

   допомога ветеранам війни  та фінансова підтримка громадських організацій інвалідів та ветеранів 50,0
   пільги інвалідам по зору на послуги зв"язку та ЖКП

оплачувані громадські роботи 8,2
Культура 1 116,9

заробітна плата 1 011,8
енергоносії 15,8
інші поточні видатки 89,3

Фізична культура і спорт 319,5
заробітна плата 314,0
інші поточні видатки 5,5

Житлово-комунальне господарство 434,4
   благоустрій міста 418,7
   фінансова допомога комунальним підприємствам 15,7

АУП 795,5
заробітна плата 702,7
енергоносії 7,0
видатки на утримання установ 85,8

Інші видатки на виконання міських програм, з них 8,1
заробітна плата (ДНД) 6,0
інші поточні видатки 2,1

Реверсна дотація до державного бюджету 572,2

Інша субвенція районним у місті та селищному бюджетам 462,0

Трансферти районним у місті бюджетам за рахунок субвенцій з державного бюджету, у т.ч. на: 26 072,9

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

15 009,9

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

10 787,4

надання пільг та житлових субсидій населенню на придбання твердого палива і скрапленого газу 20,5

утримання дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, в дитячих будинках сімейного 
типу та прийомних сім'ях

255,1

Разом загальний фонд 51 008,1
Спеціальний фонд

Бюджет розвитку (капітальні видатки), у тому числі: 187,4
Головне управління житлово-комунального господарства, з них на: 66,3
   капітальний ремонт житлового фонду 66,3
Управління освіти 29,2
Управління містобудуввання та архітектури 91,9

Разом спеціальний фонд 187,4

ВСЬОГО профінансовано 51 195,5

по міському бюджету м.Кіровограда у лютому 2016 року

 Надходження та використання коштів


