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Показники виконання бюджету м.Ужгород  

з 08.06.2016 р. по 14.06.2016 р. 

Доходи 

До загального та спеціального фондів бюджету м.Ужгород за період з 8 по 14 

червня 2016 року надійшло доходів на суму 16 919,99 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.: 4 363,83 

1 Податок та збір на доходи фізичних осіб 2 817,12 

2 Акцизний податок з роздрібної торгівлі підакцизних товарів 48,94 

3 Плата за землю 994,45 

4 Єдиний податок 283,99 

5 Плата за надання адміністративних послуг 121,64 

6 Державне мито 73,04 

7 Інші надходження 24,65 

 Трансферти 11 880,75 

 Разом по загальному фонду бюджету міста 16 244,58 

 

Фінансовим управлінням з метою залучення до бюджету міста додаткових 

коштів розміщено тимчасово вільні кошти бюджету міста на депозитних рахунках 

державних банків. 

На депозитному рахунку ПАТ АБ «Укргазбанк» з 19.02.2016 року було 

розміщено тимчасово вільні кошти в сумі 6 500,0 тис.грн. терміном на 90 днів. 

Банком перераховано до бюджету міста 306,7 тис.грн. відсотків за користування 

вищезазначеним вкладом  

На депозитному рахунку ПАТ «Державний ощадний банк України» з 

19.05.2016 року розміщено тимчасово вільні кошти в сумі 5 500,0 тис.грн. 

терміном на 90 днів. Станом на 14.06.2016 року до бюджету міста банком 

перераховано 30,6 тис.грн відсотків за користування вищезазначеним вкладом 

(згідно угоди до кінця строку розміщення, очікується додаткових поступлень до 

бюджету міста  на суму 175,3 тис.грн.).  

 

Спеціальний фонд 

До спеціального фонду бюджету міста з 8 по 14 червня 2016 року надійшло 

коштів на загальну суму 675,41 тис. грн., в тому числі: 

 

- власні надходження бюджетних установ – 616,23 тис.грн.; 

- кошти від продажу землі –  36,01 тис.грн.; 

- інші надходження  – 23,17 тис.грн. 
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Видатки 

Загальний фонд 

За рахунок коштів загального фонду бюджету м. Ужгород профінансовано 

видатки в сумі 6 973,2 тис. грн., в тому числі на заробітну плату та нарахування на 

оплату праці – 4 549,3 тис. грн., на медикаменти та перев’язувальні матеріали –

240,9 тис.грн., на продукти харчування – 166,6 тис. грн., на оплату комунальних 

послуг та енергоносіїв – 131,6 тис. грн., на соціальне  забезпечення –                         

129,5 тис. грн.  

Фінансування установ по галузях склало: 

- органи місцевого самоврядування – 922,8  тис. грн.; 

- освіта – 3 104,8 тис. грн., в тому числі за рахунок освітньої субвенції з 

державного бюджету –  15,0 тис. грн.;  

- охорона здоров’я – 1 489,8 тис. грн., в тому числі за рахунок медичної 

субвенції з державного бюджету –  602,6 тис. грн.; 

- соціальний захист та соціальне забезпечення – 164,5 тис. грн., в тому 

числі за рахунок субвенції з державного бюджету – 12,7 тис.грн.; 

- житлово-комунальне господарство – 17,5 тис. грн.; 

- культура та мистецтво –  1,6 тис.грн.; 

- транспорт, дорожнє господарство, зв`язок, телекомунікації та 

інформатика – 290,2 тис. грн.; 

- видатки, не віднесені до основних груп –  982,0 тис. грн., в тому числі 

реверсна дотація – 787,8 тис.грн. 

 

 

Спеціальний фонд  

Профінансовано видатки по спеціальному фонду на виконання робіт по 

будівництву, реконструкції та капітальному ремонту об’єктів соціально-

культурної сфери, житлово-комунального господарства та інших об’єктів 

комунальної власності міста, всього в сумі 1316,0 тис. грн. 

Фінансування видатків в розрізі галузей: 

- апарат управління в сумі 20,0 тис. грн.; 

- освіта в сумі 6,2 тис. грн.; 

- житлово-комунальне господарство в сумі 221,9 тис. грн.; 

- культура і мистецтво в сумі 40,0 тис. грн.; 

- транспорт та дорожнє господарство в сумі 608,7 тис. грн. 

- інші видатки в сумі 419,2 тис. грн.  

 


