
Щотижнева інформація  
про надходження та використання коштів  

бюджету Олександрійської міської територіальної громади 
 

За період з 02 серпня 2021 року по 06 серпня 2021 року до бюджету 
Олександрійської міської територіальної громади надійшло доходів у сумі  

14 743,78 тис. грн, з них: 
  податки та збори на доходи фізичних осіб – 2 528,41 тис. грн; 
 плати за землю – 647,80 тис. грн; 
  єдиного податку – 1 447,70 тис. грн; 
 базова дотація – 1 953,03 тис. грн; 
 освітня субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам – 3 082,85 тис. 

грн; 
 субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на розвиток мережі 

центрів надання адміністративних послуг – 296,00 тис. грн; 
 дотації 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 – 2 193,52 тис. грн; 

 субвенція з місцевого бюджету на здійснення переданих видатків у сфері 
освіти за рахунок коштів освітньої субвенції – 93,57 тис. грн; 

 субвенція з місцевого бюджету на надання державної підтримки особам з 
особливими освітніми потребами за рахунок відповідної субвенції з 
державного бюджету – 112,42 тис. грн; 

 субвенція з місцевого бюджету на забезпечення якісної, сучасної та доступної 
загальної середньої освіти «Нова українська школа» за рахунок відповідної 
субвенції з державного бюджету –  968,47 тис. грн; 

 інші субвенції з місцевого бюджету – 196,70 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 –  385 52 тис. грн; 

 спеціальний фонд – 21,43 тис. грн. 
 

За вказаний період з бюджету Олександрійської міської територіальної 
громади профінансовано видатків на утримання бюджетних установ, здійснення 
заходів місцевих програм на загальну суму – 5 361,57 тис. грн., із яких 
спрямовано на: 

 
 заробітну плату з нарахуваннями – 1 781,68 тис. грн (33,23 %); 
 медикаменти та перев’язувальні матеріали – 18,70 тис. грн (0,35 %); 
 продукти харчування – 99,72 тис. грн (1,86 %); 
 оплату комунальних послуг та енергоносіїв – 1 341,52 тис. грн (25,02 %); 
 трансферти населенню – 317,95 тис. грн (5,93 %); 
 капітальні видатки – 61,70 тис. грн (1,15). 

 


