
 плата на землю 456,7

59,4

515,5

3,8
194,3

287,4
430,5

520,0

Молодь 79,7

4,0

75,7

Культура 49,8

10,8
39,0

497,0
497,0

1,9

80,1

АУП 990,1
922,0
25,2
42,9

2,8

793,5

74,4

295,9

138,1
0,0
0,0

108,1
30,0

138,1

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

тис.грн

Показник        за період         
06.02.2017--10.02.2017

Надходження до міського бюджету:

Податкові та неподаткові надходження, з них: 18 551,9
 податок на доходи фізичних осіб 13 348,0

 єдиний податок 4 199,9

 акцизний податок з роздрібної торгівлі
Трансферти з державного бюджету, з них: 19 285,6
Освітня субвенція 
Медична субвенція
Субвенції на соціальний захист 18 770,1

Профінансовано видатків:
Загальний фонд

Освіта 21 258,9
в т.ч. за рахунок освітньої субвенції з державного бюджету 9 888,2

заробітна плата 9 888,2
в т.ч. за рахунок коштів міського бюджету 11 370,6

заробітна плата 8 095,1
медикаменти
харчування
енергоносії 2 359,5
трансферти населенню
поточні видатки по утриманню закладів

Охорона здоров’я 3 468,7
в т.ч. за рахунок медичної субвенції з державного бюджету
в т.ч. за рахунок коштів міського бюджету 2 948,8

заробітна плата
енергоносії
поточні видатки на утриманню закладів (клубів підлідків, соцгуртожитку, КМЦСССДМ, Центру обліку для 
бездомних осіб та виконанна соціальних програм)

заробітна плата
енергоносії
поточні видатки по утриманню закладів

Фізична культура і спорт
заробітна плата

Житлово-комунальне господарство 1 720,5
   благоустрій міста 1 718,6
   фінансова допомога комунальним підприємствам
Дорожнє господарство (поточний ремонт та утримання доріг)
Транспорт (компенсаційні виплати за пільговий проїзд окремих категорій громадян) 1 989,1

заробітна плата
енергоносії
видатки на утримання установ

Видатки на виконання міських програм

Реверсна дотація до державного бюджету
Інша субвенція районним у місті та селищному бюджетам 1 243,1

Трансферти районним у місті бюджетам за рахунок субвенцій з державного бюджету, у т.ч. на: 18 770,1

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

18 399,8

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 50 943,3

Спеціальний фонд
Профінансовано видатків:

Бюджет розвитку (капітальні видатки), у тому числі:
Управління капітального будівництва, з них
Головне управління житлово-комунального господарства
Управління освіти
Управління земельних відносин та охорони навколошнього природного середовища

Разом спеціальний фонд

ВСЬОГО профінансовано 51 081,4


	фінансування

