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Оперативна інформація про надходження та використання коштів
 міського бюджету у січні 2017 року

тис.грн

Показник        за період        
01.01.2017--20.01.2017

Надходження до міського бюджету:

Податкові та неподаткові надходження, з них: 36 747,4
 податок на доходи фізичних осіб 24 552,6

1 658,7
 єдиний податок 8 367,4

 акцизний податок з роздрібної торгівлі 1 620,2
Трансферти з державного бюджету, з них: 83 000,7
Освітня субвенція 20 288,4
Медична субвенція 14 351,8
Субвенції на соціальний захист 48 360,5

Профінансовано видатків:
Загальний фонд

Освіта 16 507,3
в т.ч. за рахунок освітньої субвенції з державного бюджету 9 482,7

заробітна плата 9 482,7
в т.ч. за рахунок коштів міського бюджету 7 024,6

заробітна плата 7 024,6
медикаменти
харчування
енергоносії
трансферти населенню
поточні видатки по утриманню закладів

Охорона здоров’я 7 685,5
в т.ч. за рахунок медичної субвенції з державного бюджету 7 685,5

заробітна плата
медикаменти
харчування
енергоносії
трансферти населенню
поточні видатки по утриманню закладів 7 685,5

заробітна плата
енергоносії

Соціальний захист та соціальне забезпечення
оплачувані громадські роботи

1 178,2
заробітна плата 1 178,2
енергоносії
поточні видатки по утриманню закладів

Фізична культура і спорт
заробітна плата
енергоносії
поточні видатки по утриманню закладів

Житлово-комунальне господарство 1 045,6
   благоустрій міста
   фінансова допомога комунальним підприємствам

1 041,1
заробітна плата 1 039,4
енергоносії
видатки на утримання установ

Видатки на виконання міських програм

Реверсна дотація до державного бюджету 1 037,2
Інша субвенція районним у місті та селищному бюджетам 1 032,8

Трансферти районним у місті бюджетам за рахунок субвенцій з державного бюджету, у т.ч. на: 46 430,0

виплати допомоги сім'ям з дітьми, малозабезпеченим сім'ям,  інвалидам  з дитинства,  дітям-інвалідам та 
тимчасова державна допомога дітям

17 342,1

надання пільг  та житлових субсидій населенню на оплату енергоносіїв та ЖКП 28 677,5

надання пільг та житлових субсидій населенню на придбання тв.палива і скрапленого газу

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

Разом профінансовано видатків загального фонду 76 781,1

ВСЬОГО профінансовано 76 781,1


	фінансування

