Щотижнева інформація про надходження та використання
коштів Олександрійського міського бюджету
За період з 19 по 23 серпня 2019 року до Олександрійського міського
бюджету надійшло доходів у сумі 11 120,48 тис. грн, з них:
 податку та збору на доходи фізичних осіб – 3 970,87 тис. грн;
 плати за землю – 936,38 тис. грн;
 єдиного податку – 1 575,08 тис. грн;
 базова дотація – 1 358,80 тис.грн.;
 субвенція на соцзахист населення – 2 207,36 тис.грн.;
 на реалізацію заходів, спрямованих на розвиток системи охорони здоров`я у
сільській місцевості – 698,0 тис.грн.;
 спеціальний фонд – 25,82 тис.грн

За вказаний період з Олександрійського міського бюджету профінансовано
видатків на утримання бюджетних установ, здійснення заходів місцевих програм
на загальну суму – 9 449,70 тис. грн., із яких спрямовано на:







заробітну плату з нарахуваннями – 3 215,12 тис. грн (34,02%);
оплата медикаментів – 228,14 тис. грн (2,41%);
оплата харчування – 114,58 тис. грн (1,21%);
оплату комунальних послуг та енергоносіїв – 604,70 тис. грн (6,40%);
трансферти населенню – 2 210,60 тис. грн (23,39%);
капітальні витрати – 851,39 тис. грн (9,01%).

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) –
408,07 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, 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 I групи, а також за
особою, яка досягла 80-річного віку – 1 802,53 тис. грн.

