Щотижнева інформація про надходження та використання
коштів місцевих бюджетів
За період з 22 грудня по 29 грудня 2017 року до місцевих бюджетів
Голованівського району надійшло доходів загального фонду (із
врахуванням офіційних трансфертів) у сумі 2817,5 тис.грн., з них:
- податку на доходи фізичних осіб (КДК 11010000) – 2010,6 тис.грн.;
- плати за землю (КДК 18010500-18010900) – 403,2 тис.грн.;
- єдиного податку (КДК 18050000) – 1589,1 тис.грн.;
- субвенції з державного бюджету:
освітньої – 0,00 тис.грн.;
медичної – 281,0 тис.грн.;
на державні програми соціального захисту населення
– 0 тис.грн.
- доходів спеціального фонду (із офіційними трансфертами) –
137,5 тис.грн.
За вказаний період з загального фонду місцевих бюджетів району
профінансовано видатків на утримання бюджетних установ, здійснення
заходів місцевих програм на загальну суму 4407,8 тис.грн.
Із яких спрямовано на :
- заробітну плату з нарахуваннями – 13,0 тис.грн.(0,3 %);
- оплату енергоносіїв та комунальних послуг – 236,9 тис.грн.(5,4 %);
- придбання медикаментів – 0,00 тис.грн. (0,00%);
- продукти харчування –509,4 тис.грн. (11,6%);
- трансферти населенню- 1592,4 тис.грн. (36,1%);
Видатки спеціального фонду місцевих бюджетів району за вказаний
період профінансовано на загальну суму – 2151,8 тис.грн.,
За рахунок субвенцій з державного бюджету на державні програми
соціального захисту населення профінансовані видатки на:
- допомогу окремим категоріям громадян (сім’ям здітьми,
малозабезпеченим сім’ям, інвалідам з дитинства, прийомним сім’ям, по
догляду за психічнохворими) (КДК 41030600) – 0 тис.грн.;
- пільги та житлові субсидії по оплаті житлово-комунальних послуг,
послуг тепло-,водопостачання і водовідведення, квартирної плати
(КДК 41030800)- 0 тис.грн.;
- пільги та житлові субсидії населенню на придбання твердого та рідкого
пічного побутового палива і скрапленого газу (КДК 41031000) –
0 тис.грн.
- на виплату державної соціальної допомоги на дітей-сиріт та дітей,
позбавлених батьківського піклування, грошового забезпечення
батькам-вихователям і прийомним батькам за надання соціальних
послуг у дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім'ях за
принципом "гроші ходять за дитиною» (КДК 41035800) – 0 тис.грн.

