Показники виконання бюджету м.Ужгород
з 16.11.2016 р. по 22.11.2016 р.
ДОХОДИ
До бюджету м.Ужгород за період з 16 по 22 листопада 2016 року надійшло
доходів на суму 13 843,65 тис. грн. в тому числі:
загальний фонд
№

1
2
3
4
5
6
8
9
10
11
12
13
14

Доходи загального фонду бюджету міста
Податки і збори (обов'язкові платежі) всього, в т.ч.:
Податок та збір на доходи фізичних осіб
Податок на прибуток підприємств
Акцизний податок з роздрібної торгівлі товарів
Податок на нерухоме майно
Плата за землю
Транспортний податок
Туристичний збір
Єдиний податок
Адміністративні штрафи та інші санкції
Плата за надання адміністративних послуг
Надходження від орендної плати за користування
цілісним майновим комплексом та іншим майном, що
перебуває в комунальній власності
Державне мито
Інші надходження (повернення)
Трансферти
Разом по загальному фонду бюджету міста

Надійшло за
зазначений період
(тис.грн.)
12 082,53
5 508,12
12,17
405,94
10,17
527,38
39,58
11,04
5 020,25
32,13
177,45
260,77
4,44
73,09
835,2
12 917,73

Спеціальний фонд
До спеціального фонду бюджету міста з 16 по 22 листопада 2016 року
зараховано коштів на загальну суму 925,92 тис. грн., у тому числі:
- надходження коштів пайової участі – 38,24 тис.грн.;
- власні надходження бюджетних установ – 623,58 тис.грн.;
- кошти від відчуження майна – 192,42 тис.грн.;
- кошти від продажу землі – 66,95 тис.грн.;
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- інші надходження – 4,73 тис.грн.
ВИДАТКИ
Загальний фонд
За рахунок коштів загального фонду бюджету м. Ужгород профінансовано
видатки в сумі 5868,5 тис. грн., в тому числі на заробітну плату та нарахування
на оплату праці – 215,2 тис. грн., на медикаменти – 170,0 тис. грн.; на продукти
харчування – 83,3 тис. грн., на оплату комунальних послуг та енергоносіїв –
1685,1 тис. грн., на соціальне забезпечення – 1702,6 тис. грн.
Фінансування установ по галузях склало:
- органи місцевого самоврядування – 357,8 тис. грн.;
- освіта – 2042,4 тис. грн., в тому числі за рахунок освітньої субвенції з
державного бюджету – 380,0 тис. грн.;
- охорона здоров’я – 1155,8 тис. грн., в тому числі за рахунок медичної
субвенції з державного бюджету – 273,9 тис. грн.;
- соціальний захист та соціальне забезпечення – 1191,2 тис. грн., в тому
числі за рахунок субвенції з державного бюджету – 1157,2 тис. грн.;
- житлово- комунальне господарство – 100,4 тис. грн.;
- культура та мистецтво – 115,7 тис. грн.;
- фізична культура та спорт – 84,6 тис. грн.;
- видатки, не віднесені до основних груп – 820,6 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 6 971,0 тис. грн.
Фінансування видатків в розрізі галузей:
освіта в сумі 658,2 тис. грн.;
охорона здоров'я в сумі 168,0 тис. грн.;
житлово-комунальне господарство в сумі 2 523,6 тис. грн.;
культура і мистецтво в сумі 0,2 тис. грн.;
будівництво в сумі 1 107,5 тис. грн.;
землеустрій в сумі 19,4 тис. грн.;
транспорт та дорожнє господарство в сумі 2 494,1 тис. грн.
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