Показники виконання бюджету м.Ужгород
з 30.11.2016 р. по 06.12.2016 р.
ДОХОДИ
До бюджету м.Ужгород за період з 30 листопада по 2 грудня 2016 року
надійшло доходів на суму 16 109,0 тис. грн. в тому числі:
Загальний фонд
№

1
2
3
4
5
6
7
8
9

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
Акцизний податок з роздрібної торгівлі товарів
Плата за землю
Транспортний податок
Єдиний податок
Адміністративні штрафи та штрафні санкції
Адміністративні збори та платежі, доходи від
некомерційної господарської діяльності
Інші надходження (повернення)
Трансферти
Разом по загальному фонду бюджету міста

Надійшло за
зазначений період
(тис.грн.)
7 405,6
4 182,8
99,1
2 277,4
329,5
10,0
310,2
35,21
158,0
3,39
8 267,6
15 673,2

Спеціальний фонд
До спеціального фонду бюджету міста з 30 листопада по 2 грудня 2016 року
зараховано коштів на загальну суму 435,8 тис. грн., у тому числі:
- власні надходження бюджетних установ – 418,9 тис.грн.;
- кошти від продажу землі – 15,5 тис.грн.;
- інші надходження– 1,4 тис.грн.
ВИДАТКИ
Загальний фонд
За рахунок коштів загального фонду бюджету м. Ужгород профінансовано
видатки в сумі 8 517,4 тис. грн., в тому числі на заробітну плату та нарахування
на оплату праці – 3 430,5 тис. грн., на медикаменти – 2,0 тис. грн.; на продукти
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харчування – 236,2 тис. грн., на оплату комунальних послуг та енергоносіїв –
371,0 тис. грн., на соціальне забезпечення – 149,5 тис. грн.
Фінансування установ по галузях склало:
- органи місцевого самоврядування – 126,4 тис. грн.;
- освіта – 862,0 тис. грн.;
- охорона здоров’я – 2 993,3 тис. грн., в тому числі за рахунок медичної
субвенції з державного бюджету – 2 779,1 тис. грн.;
- соціальний захист та соціальне забезпечення – 644,4 тис. грн.;
- житлово- комунальне господарство – 2 609,1 тис. грн.;
- культура та мистецтво – 137,7 тис. грн.;
- засоби масової інформації – 40,0 тис.грн.;
- фізична культура та спорт – 36,2 тис. грн.;
- транспорт, дорожнє господарство, зв`язок, телекомунікації та
інформатика – 209,0 тис.грн.;
- видатки, не віднесені до основних груп – 859,3 тис. грн. в тому числі
реверсна дотація – 787,7 тис.грн.
Спеціальний фонд
Профінансовано видатки по спеціальному фонду на виконання робіт по
будівництву, реконструкції та капітальному ремонту об’єктів соціальнокультурної сфери, житлово-комунального господарства та інших об’єктів
комунальної власності міста, всього в сумі 2 481,4 тис. грн.
Фінансування видатків в розрізі галузей:
апарат управління в сумі 24,2 тис. грн.;
освіта в сумі 597,5 тис. грн.;
охорона здоров'я в сумі 872,2 тис. грн.;
житлово-комунальне господарство в сумі 633,8 тис. грн.;
культура і мистецтво в сумі 18,3 тис. грн.;
будівництво в сумі 61,7 тис. грн.;
транспорт та дорожнє господарство в сумі 178,5 тис. грн.;
видатки, не віднесені до основних груп в сумі 95,2 тис. грн.
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