
 плата на землю 976,1

128,2

52,8
37,8
15,0

986,2
223,4
110,8

522,2
Молодь 292,7

243,5
34,3

14,9

8,3
8,3

Культура

2,9
8,8
0,0

310,9

72,2
16,0
96,3
0,3

АУП 438,2
282,6

7,4
148,2

291,6

272,5

258,0
100,0
100,0
305,1
305,1
242,4
242,4
262,8
13,0

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

тис.грн

Показник       за період         
13.02.2017--17.02.2017

Надходження до міського бюджету:

Податкові та неподаткові надходження, з них: 22 541,2
 податок на доходи фізичних осіб 11 211,7

 єдиний податок 9 660,5

 акцизний податок з роздрібної торгівлі
Трансферти з державного бюджету, з них: 28 837,8
Освітня субвенція 10 154,4
Медична субвенція 9 509,2
Субвенції на соціальний захист 9 174,3

Профінансовано видатків:
Загальний фонд

Освіта 3 333,5
в т.ч. за рахунок освітньої субвенції з державного бюджету

заробітна плата
поточні видатки по утриманню закладів

в т.ч. за рахунок коштів міського бюджету 3 280,7
харчування 1 960,3
енергоносії
трансферти населенню
поточні видатки по утриманню закладів

Охорона здоров’я 9 592,3
в т.ч. за рахунок медичної субвенції з державного бюджету 9 070,1
в т.ч. за рахунок коштів міського бюджету

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

Соціальний захист та соціальне забезпечення
оплачувані громадські роботи

1 484,8
заробітна плата 1 473,1
енергоносії
поточні видатки по утриманню закладів

Фізична культура і спорт

Житлово-комунальне господарство 1 708,6
   благоустрій міста 1 397,7
   фінансова допомога комунальним підприємствам
Транспорт (компенсаційні виплати за пільговий проїзд окремих категорій громадян)

Засоби масової інформації

Запобігання та ліквідація надзвичайних ситуацій 
Підтримка малого і середнього підприємництва

заробітна плата
енергоносії
видатки на утримання установ

Інша субвенція районним у місті та селищному бюджетам

Трансферти районним у місті бюджетам за рахунок субвенцій з державного бюджету, у т.ч. на: 9 174,3

надання пільг  та житлових субсидій населенню на оплату енергоносіїв та ЖКП 9 174,3

Разом профінансовано видатків загального фонду 26 509,1

Передано коштів загального фодну до бюджету розвитку (спеціального фонду)

Спеціальний фонд
Профінансовано видатків:

Бюджет розвитку (капітальні видатки), у тому числі: 1 081,3
Управління капітального будівництва, з них
   капремонт закладів освіти
   капремонт закладів охорони здоров"я
Головне управління житлово-комунального господарства
   капітальний ремонт житлового фонду
Управління освіти
      за рахунок залишку освітньої субвенції
Управління охорони здоров"я
Управління містобудуввання та архітектури

Разом спеціальний фонд 1 081,3

ВСЬОГО профінансовано 27 590,4


	фінансування

