
Щотижнева інформація  
про надходження та використання коштів  

бюджету Олександрійської міської територіальної громади 
 

За період з 04 жовтня 2021 року по 08 жовтня 2021 року до бюджету 
Олександрійської міської територіальної громади надійшло доходів у сумі  

21 582,53 тис. грн, з них: 
 податки та збори на доходи фізичних осіб – 3 636,92 тис. грн; 
  плати за землю – 361,39 тис. грн; 
 єдиного податку – 1 352,34 тис. грн; 
 освітня субвенція – 6 526,45 тис. грн; 
 субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на реалізацію програми 

«Спроможна школа для кращих результатів» – 75,70 тис. грн; 
 Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів 

щодо соціально-економічного розвитку окремих територій – 2 129,00 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 – 2 193,44 тис. грн 

 Субвенція з місцевого бюджету на здійснення переданих видатків у сфері 
освіти за рахунок коштів освітньої субвенції –199,97 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 

 Інші субвенції з місцевого бюджету – 192,99 тис. грн. 
  спеціальний фонд – 0,06 тис. грн. 
 

За вказаний період з бюджету Олександрійської міської територіальної 
громади профінансовано видатків на утримання бюджетних установ, здійснення 
заходів місцевих програм на загальну суму – 11 875,41 тис. грн., із яких 
спрямовано на: 

 
 заробітну плату з нарахуваннями – 7 695,79 тис. грн (64,81 %); 
 медикаменти та перев’язувальні матеріали – 41,95 тис. грн (0,35 %); 
 продукти харчування – 217,34 тис. грн (1,83 %); 
 оплату комунальних послуг та енергоносіїв – 1 045,05 тис. грн (8,80 %); 
 трансферти населенню – 179,01 тис. грн (1,51 %); 
 капітальні видатки – 69,08 тис. грн (0,58 %). 

 


