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Показники виконання бюджету м.Ужгород  

з 25.01.2017 р. по 31.01.2017 р. 

 

ДОХОДИ 

 

До бюджету м.Ужгород за період з 25 по 31 січня 2017 року надійшло 

доходів на суму 16 023,89 тис. грн. в тому числі: 

Загальний фонд  

 

№ 

 

Доходи загального фонду бюджету міста 

 

Надійшло за 

зазначений 

період 

(тис.грн.) 

 Податки і збори (обов'язкові платежі) всього, в т.ч.: 14 025,35 

1 Податок та збір на доходи фізичних осіб 7 196,34 

2 Податок на прибуток 57,99 

3 Акцизний податок з роздрібної торгівлі товарів 3853,97 

4 Плата за землю 962,55 

5 Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки 62,37 

6 Туристичний збір 2,52 

7 Єдиний податок 1 068,25 

8 Адміністративні штрафи  76,99 

9 Адміністративні збори та платежі  735,96 

10 Державне мито 3,69 

11 Інші надходження 4,72 

 Трансферти 1 403,48 

 Разом по загальному фонду 15 428,83 

 

Спеціальний фонд 

До спеціального фонду бюджету міста з 25 по 31  січня 2017 зараховано 

коштів на загальну суму 595,06 тис. грн., у тому числі: 

- власні надходження бюджетних установ – 445,62 тис.грн.; 

- кошти від відчуження комунального майна – 79,83 тис.грн. 

- надходження коштів пайової участі – 67,01 тис.грн. 

- екологічний податок – 2,61 тис.грн. 

- інші надходження (повернення) – 1,45 тис.грн. 
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ВИДАТКИ 

Загальний фонд 

За рахунок коштів загального фонду бюджету м. Ужгород профінансовано 

видатки в сумі 24 611,1 тис. грн., в тому числі на заробітну плату та нарахування 

на оплату праці – 14 078,4 тис. грн., на медикаменти – 237,9 тис. грн.; на продукти 

харчування – 96,0 тис. грн., на оплату комунальних послуг та енергоносіїв  – 

3 726,7 тис. грн., на соціальне забезпечення – 5 196,3 тис. грн.   

Фінансування установ по галузях склало: 

- органи місцевого самоврядування – 1 117,2 тис. грн.; 

- освіта – 13 610,7 тис. грн. в тому числі за рахунок освітньої субвенції з 

державного бюджету – 6 333,2 тис. грн;  

- охорона  здоров’я – 2 466,3 тис. грн.;  

- соціальний захист та соціальне забезпечення – 4 938,8 тис. грн.,  в тому 

числі за рахунок субвенції з державного бюджету – 4798,6 тис. грн.;  

- культура і мистецтво – 1 355,4 тис. грн.; 

- житлово- комунальне господарство – 376,2 тис. грн.; 

- видатки, не віднесені до основних груп – 728,0 тис. грн. в тому числі 

реверсна дотація – 717,5 тис. грн.; 

- надання та повернення пільгового довгострокового кредиту на 

будівництво та придбання житла – 18,5 тис. грн. 

 


