
Щотижнева інформація  
про надходження та використання коштів  

бюджету Олександрійської міської територіальної громади 
 

За період з 20 грудня 2021 року по 24 грудня 2021 року до бюджету 
Олександрійської міської територіальної громади надійшло доходів у сумі  

46 534,36 тис. грн, з них: 
 податки та збори на доходи фізичних осіб – 6 070,83 тис. грн; 
  плати за землю – 934,65 тис. грн; 
 єдиного податку – 1 032,24 тис. грн; 
 Базова дотація –  1 952,97 тис. грн; 
 Дотація з місцевого бюджету на проведення розрахунків протягом 

опалювального періоду за комунальні послуги та енергоносії, які 
споживаються установами, організаціями, підприємствами, що утримуються 
за рахунок відповідних місцевих бюджетів за рахунок відповідної субвенції з 
державного бюджету – 6 989,00 тис. грн; 

 Субвенція з місцевого бюджету на проектні, будівельно-ремонтні роботи, 
придбання житла та приміщень для розвитку сімейних та інших форм 
виховання, наближених до сімейних, підтримку малих групових будинків та 
забезпечення житлом дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського 
піклування, осіб з їх числа за рахунок відповідної субвенції з  державного 
бюджету – 267,97 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 – -485,87 тис. грн; 

 Інші субвенції з місцевого бюджету – 211,51 тис. грн; 
  спеціальний фонд – 29 016,04 тис. грн. в т.ч. субвенція з місцевого бюджету 

на погашення заборгованості з різниці в тарифах що підлягає урегулюванню 
згідно із Законом України «Про заходи, спрямовані на врегулювання 
заборгованості теплопостачальних та теплогенеруючих організацій та 
підприємств централізованого водопостачання і водовідведення» – 28 767,88 
тис. грн. 

 
За вказаний період з бюджету Олександрійської міської територіальної 

громади профінансовано видатків на утримання бюджетних установ, здійснення 
заходів місцевих програм на загальну суму – 64 819,42 тис. грн., із яких 
спрямовано на: 

 
 заробітну плату з нарахуваннями – 21 712,34 тис. грн (33,50 %); 
 медикаменти та перев’язувальні матеріали – 64,30 тис. грн (0,10 %); 
 продукти харчування – 382,38 тис. грн (0,59 %); 
 оплату комунальних послуг та енергоносіїв – 8 626,58 тис. грн (13,31 %); 
 трансферти населенню – 184,05 тис. грн (0,28 %); 
 капітальні видатки – 2 279,07 тис. грн (3,51 %). 

 


