
 
 

Щотижнева інформація про надходження та використання  
коштів Олександрійського міського бюджету 

 
За період з 15 січня 2018 року по 19 січня 2018 року до 

Олександрійського міського бюджету надійшло доходів у сумі 13 311,47 
тис. грн, з них: 
 податку та збору на доходи фізичних осіб – 2 142,74 тис. грн; 
 плати за землю – 142,75 тис. грн; 
 єдиного податку – 1 205,97 тис. грн; 
 субвенцій з державного бюджету місцевим бюджетам: 
- на соціальний захист населення – 9 315,28 тис. грн.; 
- субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на відшкодування  

вартості лікарських засобів для лікування окремих захворювань –                 
195,70 тис. грн; 

- за рахунок залишку коштів медичної субвенції з державного бюджету  
місцевим бюджетам, що утворився на початок бюджетного періоду- 
126,97 тис. грн; 

 доходи спеціального фонду – 25,59 тис. грн. 
 

За вказаний період з Олександрійського міського бюджету 
профінансовано видатків на утримання бюджетних установ, здійснення 
заходів місцевих програм на загальну суму – 24 687,56 тис. грн., із яких 
спрямовано на: 
 заробітну плату з нарахуваннями –  10 181,49 тис. грн (41,24 %); 
 продукти харчування –  21,28 тис. грн (0,09 %); 
 оплату комунальних послуг та енергоносіїв –  4 552,89 тис. грн (18,44 %);  
 трансферти населенню – 9 315,28 тис. грн (37,73 %). 
 

За рахунок субвенцій з державного бюджету на державні програми 
соціального захисту населення профінансовані видатки:  
 допомоги сім`ям з дітьми, малозабезпеченим сім`ям, інвалідам з 
дитинства, дітям-інвалідам, тимчасової державної допомоги дітям та 
допомоги по догляду за інвалідами I чи II групи внаслідок психічного 
розладу – 8 925,63 тис. грн.; 
 пільги та житлові субсидії населенню на придбання твердого та рідкого 
пічного побутового палива і скрапленого газу  –  182,70 тис. грн.; 
 державна соціальна допомога на дітей-сиріт та дітей, позбавлених 
батьківського піклування, грошове забезпечення батькам-вихователям і 
прийомним батькам за надання соціальних послуг у дитячих будинках 
сімейного типу та прийомних сім’ях за принципом «гроші ходять за 
дитиною» – 206,95 тис. грн. 


