Щотижнева інформація про надходження та використання
коштів Олександрійського міського бюджету
За період з 05 лютого 2018 року по 09 лютого 2018 року до
Олександрійського міського бюджету надійшло доходів у сумі 14 864,2
тис. грн, з них:
 податку та збору на доходи фізичних осіб – 1 984,0 тис. грн;
 плати за землю – 93,87 тис. грн;
 єдиного податку – 1 022,96 тис. грн;
 субвенцій з державного бюджету місцевим бюджетам:
- на соціальний захист населення – 11 320,91 тис. грн.;
- на здійснення переданих видатків у сфері охорони здоров`я за рахунок
коштів медичної субвенції – 126,96 тис. грн;
- на відшкодування вартості лікарських засобів для лікування окремих
захворювань – 196,0 тис. грн;
 доходи спеціального фонду – 12,27 тис. грн.
За вказаний період з Олександрійського міського бюджету
профінансовано видатків на утримання бюджетних установ, здійснення
заходів місцевих програм на загальну суму – 14 283,58 тис. грн., із яких
спрямовано на:
 заробітну плату з нарахуваннями – 178,98 тис. грн (1,25 %);
 медикаменти та перев’язувальні матеріали – 75,39 тис. грн (0,53 %);
 продукти харчування – 343,02 тис. грн (2,40 %);
 оплату комунальних послуг та енергоносіїв – 708,42 тис. грн (4,96 %);
 трансферти населенню – 11 320,91 тис. грн (79,26 %);
 капітальні витрати – 482,84 тис. грн (3,38 %).
За рахунок відповідної субвенції з державного бюджету на державні
програми соціального захисту населення профінансовані видатки субвенцій з
місцевого бюджету на:
 надання пільг та житлових субсидій населенню на оплату електроенергії,
природного газу, послуг тепло-, водопостачання і водовідведення,
квартирної плати (утримання будинків і споруд та прибудинкових
територій),
управління багатоквартирним будинком, вивезення
побутового сміття та рідких нечистот – 2 118,83 тис. грн.;
 виплату допомоги сім`ям з дітьми, малозабезпеченим сім`ям, особам, які
не мають права на пенсію, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю,
тимчасової державної допомоги дітям, тимчасової державної соціальної
допомоги непрацюючій особі, яка досягла загального пенсійного віку, але
не набула права на пенсійну виплату, та допомоги по догляду за особами
з інвалідністю I чи II групи внаслідок психічного розладу, компенсаційної
виплати непрацюючій працездатній особі, яка доглядає за особою з
інвалідністю І групи, а також за особою, яка досягла 80-річного віку –
9004,48 тис. грн.;

 виплату державної соціальної допомоги на дітей-сиріт та дітей,
позбавлених батьківського піклування, грошового забезпечення батькамвихователям і прийомним батькам за надання соціальних послуг у
дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім'ях за принципом
«гроші ходять за дитиною», оплату послуг із здійснення патронату над
дитиною та виплату соціальної допомоги на утримання дитини в сім'ї
патронатного вихователя – 197,60 тис. грн.

