
Щотижнева інформація  
про надходження та використання коштів  

бюджету Олександрійської міської територіальної громади 
 

За період з 01 березня 2021 року по 05 березня 2021 року до бюджету 
Олександрійської міської територіальної громади надійшло доходів у сумі 
17 451,64 тис. грн, з них: 
  податки та збори на доходи фізичних осіб – 3 785,47 тис. грн; 
 плати за землю – 2 186,63 тис. грн; 
  єдиного податку – 574,38 тис. грн. 
  базова дотація – 1 953,03 тис. грн. 
  освітня субвенція – 5 900,35 тис. грн. 
  дотація з місцевого бюджету на здійснення переданих з державного бюджету 

видатків з утримання закладів освіти та охорони здоров`я за рахунок 
відповідної додаткової дотації з державного бюджету – 1 300,68 тис. грн; 

  субвенція з місцевого бюджету на здійснення переданих видатків у сфері 
освіти за рахунок коштів освітньої субвенції – 166,59 тис. грн. 

  субвенція з місцевого бюджету на надання державної підтримки особам з 
особливими освітніми потребами за рахунок відповідної субвенції з 
державного бюджету – 100,78 тис. грн; 

  інші субвенції з місцевого бюджету –  300,86 тис. грн; 
  субвенція з місцевого бюджету на здійснення підтримки окремих закладів та 

заходів у системі охорони здоров`я за рахунок відповідної субвенції з 
державного бюджету – 365,40 тис. грн; 

 доходи спеціального фонду – 17,26 тис. грн. 
 

За вказаний період з бюджету Олександрійської міської територіальної 
громади профінансовано видатків на утримання бюджетних установ, здійснення 
заходів місцевих програм на загальну суму – 12 910,36 тис. грн., із яких 
спрямовано на: 

 
 заробітну плату з нарахуваннями – 5 838,48 тис. грн (45,22 %); 
 медикаменти та перев’язувальні матеріали – 23,65 тис. грн (0,18 %); 
 продукти харчування – 216,63 тис. грн (1,68 %); 
 оплату комунальних послуг та енергоносіїв – 3 090,69 тис. грн (23,94 %); 
 трансферти населенню – 583,01 тис. грн (4,52); 
 капітальні видатки – 112,91 тис. грн (0,87). 

 


