
Щотижнева інформація про надходження та використання  
коштів Олександрійського міського бюджету 

 
За період з 21 по 27 грудня 2019 року до Олександрійського міського 

бюджету надійшло доходів у сумі 15 290,76 тис. грн, з них: 
 податку та збору на доходи фізичних осіб – 7 273,49 тис. грн; 
 плати за землю – 759,57 тис. грн; 
 єдиного податку – 458,07 тис. грн; 
 базова дотація  – 2 717,27 тис.грн.; 
 субвенція на соц. захист населення -1 529,39 тис.грн.; 
 субвенція з місцевого бюджету на здійснення переданих видатків у сфері 

охорони здоров`я за рахунок коштів медичної субвенції - 1 634,90 тис.грн. 
 доходи спеціального фонду- 239,11 тис.грн. 
 

За вказаний період з Олександрійського міського бюджету профінансовано 
видатків на утримання бюджетних установ, здійснення заходів місцевих програм 
на загальну суму – 32 820,79 тис. грн., із яких спрямовано на: 

 
 заробітну плату з нарахуваннями – 21 204,00 тис. грн (64,61%); 
 оплата медикаментів – 0,50 тис. грн.;  
 оплата харчування – 168,11 тис. грн (0,51%); 
 оплату комунальних послуг та енергоносіїв – 518,66 тис. грн (1,58%); 
 трансферти населенню – 1 533,12 тис. грн (4,67%); 
 капітальні витрати – 4 326,15 тис. грн (13,18%). 

 
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) –             
132,26 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 – 1 400,86 тис. грн. 


