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Показники виконання бюджету м.Ужгород  

з 28.09.2016 р. по 04.10.2016 р. 

ДОХОДИ 

 

До бюджету м.Ужгород за період з 28 вересня по 04 жовтня 2016 року 

надійшло доходів на суму 25 785,53 тис. грн. в тому числі: 

 

Загальний фонд  

 

 Податки і збори (обов'язкові платежі) всього, в т.ч.: 14 356,74 

1 Податок та збір на доходи фізичних осіб 7 462,19 

2 Акцизний податок з роздрібної торгівлі товарів 4 562,46 

3 Податок на нерухоме майно 31,18 

4 Плата за землю 1114,87 

5 Транспортний податок 85,92 

6 Єдиний податок 750,01 

7 Адміністративні штрафи 27,94 

8 Плата за надання адміністративних послуг 115,67 

9 Державне мито 38,21 

10 Надходження від орендної плати 130,69 

11 Інші надходження 37,60 

 Трансферти 10 061,33 

 Разом по загальному фонду бюджету міста 24 418,07 

 

 

Спеціальний фонд 

 

До спеціального фонду бюджету міста з 28 вересня по 04 жовтня 2016 року 

зараховано коштів на загальну суму 1 367,46 тис. грн., у тому числі: 

- надходження коштів пайової участі – 53,11 тис.грн.;  

- власні надходження бюджетних установ – 618,92 тис.грн.; 

- кошти від відчуження майна – 592,55 тис.грн.; 

- кошти від продажу земельних ділянок – 10,27 тис.грн.; 

- інші надходження – 1,61 тис.грн. 
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ВИДАТКИ 

Загальний фонд 

За рахунок коштів загального фонду бюджету м. Ужгород профінансовано 

видатки в сумі 16 558,5   тис. грн., в тому числі на заробітну плату та нарахування 

на оплату праці  – 10 865,7  тис. грн., на продукти харчування  – 30,0 тис. грн., на 

оплату комунальних послуг та енергоносіїв – 134,3 тис. грн., на соціальне  

забезпечення – 3 282,4 тис. грн.  

Фінансування установ по галузях склало: 

- органи місцевого самоврядування – 140,0 тис. грн.; 

- освіта – 7 523,2 тис. грн., в тому числі за рахунок освітньої субвенції з 

державного бюджету – 3753,5 тис. грн.;  

- охорона  здоров’я – 3 563,6 тис. грн., в тому числі за рахунок медичної 

субвенції з державного бюджету – 2 943,0 тис. грн.; 

- соціальний захист та соціальне забезпечення – 1 389,6 тис. грн.; в тому 

числі за рахунок субвенції з державного бюджету -1355,1 тис.грн.; 

- житлово- комунальне господарство – 801,7 тис. грн.; 

- культура та мистецтво –  347,1 тис. грн.; 

- фізична культура та спорт – 43,8 тис. грн.; 

- транспорт, дорожнє господарства, зв’язок, телекомунікації та 

інформатика – 1 960,3 тис.грн.; 

- видатки, не віднесені до основних груп – 789,2 тис. грн. в тому числі 

реверсна дотація - 787,6 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 3 239,3 тис. грн. 

Фінансування видатків в розрізі галузей: 

- освіта в сумі 345,4 тис. грн.; 

- житлово-комунальне господарство в сумі 1 512,9 тис. грн.; 

- будівництво в сумі 347,0 тис. грн.; 

- транспорт та дорожнє господарство в сумі 1 034,0 тис. грн. 

 


