Інформація щодо надходжень доходів до бюджету м.Бердянськ станом на 01.10.2018 року
(загальний фонд)

Показник
Доходи загального фонду (без урахування трансфертів), всього за місяць, у т.ч.
податок на доходи фізичних осіб
податок на прибуток підприємств
акцизний податок з вироблених в Україні підакцизних товарів (пальне)
акцизний податок з ввезених на митну територію України підакцизних товарів (пальне)
акцизний податок з реалізації суб'єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних
товарів
податок на майно
туристичний збір
єдиний податок
плата за розміщення тимчасово вільних коштів місцевих бюджетів
плата за надання адміністративних послуг
надходження від орендної плати за користування майном що перебуває у комунальній
власності
держмито
частина чистого прибутку (доходу) комунальних унітарних підприємств та їх об`єднань, що
вилучається до відповідного місцевого бюджету
інші
Дотації,всього
Базова дотація
Субвенції, всього
Субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам
Освітня субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам
Медична субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам
Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо
соціально-економічного розвитку окремих територій

Факт з 01.09.2018р
по 30.09.2018р,
тис. грн.
38647,5
18609,9
25,0
1303,6
5770,4
2456,6
4556,9
110,4
4417,6
271,8
464,6
544,2
13,1
3,7
99,7
1996,5
1996,5
31619,4
17962,9
7343,6
9356,3
1263,0

Дотація з місцевого бюджету на здійснення переданих з державного бюджету видатків з
утримання закладів освіти та охорони здоров`я за рахунок відповідної додаткової дотації з
державного бюджету
Субвенції з місцевих бюджетів іншим місцевим бюджетам

500,0
13656,5

Субвенція з місцевого бюджету на надання пільг та житлових субсидій населенню на оплату
електроенергії, природного газу, послуг тепло-, водопостачання і водовідведення,
квартирної плати (утримання будинків і споруд та прибудинкових територій), управління
багатоквартирним будинком, вивезення побутового сміття та рідких нечистот за рахунок
відповідної субвенції з державного бюджету

2325,8

Субвенція з місцевого бюджету на надання пільг та житлових субсидій населенню на
придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу за рахунок
відповідної субвенції з державного бюджету

66,2

Субвенція з місцевого бюджету на виплату допомоги сім'ям з дітьми, малозабезпеченим
сім'ям, особам, які не мають права на пенсію, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю,
тимчасової державної допомоги дітям, тимчасової державної соціальної допомоги
непрацюючій особі, яка досягла загального пенсійного віку, але не набула права на пенсійну
виплату, та допомоги по догляду за особами з інвалідністю I чи II групи внаслідок
психічного розладу, компенсаційної виплати непрацюючій працездатній особі, яка доглядає
за особою з інвалідністю І групи, а також за особою, яка досягла 80-річного віку за рахунок
відповідної субвенції з державного бюджету

9873,4

Субвенція з місцевого бюджету на виплату грошової компенсації за належні для отримання
жилі приміщення для сімей загиблих осіб, визначених абзацами 5-8 пункту 1 статті 10
Закону України `Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту`, для осіб з
інвалідністю I - II групи, яка настала внаслідок поранення, контузії, каліцтва або
захворювання, одержаних під час безпосередньої участі в антитерористичній операції,
забезпеченні її проведення, визначених пунктами 11 - 14 частини другої статті 7 Закону
України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту", та які потребують
поліпшення житлових умов за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету

316,6

Субвенція з місцевого бюджету на виплату грошової компенсації за належні для отримання
жилі приміщення для внутрішньо переміщених осіб, які захищали незалежність, суверенітет
та територіальну цілісність України і брали безпосередню участь в антитерористичній
операції, забезпеченні її проведення, перебуваючи безпосередньо в районах
антитерористичної операції у період її проведення, та визнані інвалідами війни III групи
відповідно до пунктів 11 - 14 частини другої статті 7 або учасниками бойових дій відповідно
до пунктів 19 - 20 частини першої статті 6 Закону України "Про статус ветеранів війни,
гарантії їх соціального захисту", та які потребують поліпшення житлових умов за рахунок
відповідної субвенції з державного бюджету
Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам 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
Субвенція з місцевого бюджету на проектні, будівельно-ремонтні роботи, придбання житла
та приміщень для розвитку сімейних та інших форм виховання, наближених до сімейних, та
забезпечення житлом дітей-сиріт, осіб з їх числа за рахунок відповідної субвенції
Субвенція з місцевого бюджету за рахунок залишку коштів освітньої субвенції, що
утворився на початок бюджетного періоду
Субвенція з місцевого бюджету на надання державної підтримки особам з особливими
освітніми потребами за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету
Субвенція з місцевого бюджету на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної
середньої освіти `Нова українська школа` за рахунок відповідної субвенції з державного
бюджету
Субвенція з місцевого бюджету на здійснення переданих видатків у сфері охорони здоров’я
за рахунок коштів медичної субвенції
Субвенція з місцевого бюджету на відшкодування вартості лікарських засобів для лікування
окремих захворювань за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету
Інші субвенції з місцевого бюджету
ВСЬОГО ДОХОДІВ ЗАГАЛЬНОГО ФОНДУ за місяць

0,0

139,4

0,0
0,0
20,2

228,3
497,8
175,8
12,9
72763,4

Інформація щодо фінансування видатків з міського бюджету м.Бердянськ за період з 01.09.2018 28.09.2018 року
(загальний фонд)
тис.грн.

Найменування показника

Органи місцевого самоврядування
Освіта
Охорона здоров`я
Соціальний захист та соціальне
забезпечення
Житлово-комунальне господарство
Культура і мистецтво
Фізична культура і спорт
Транспорт, дорожнє господарство, зв`язок,
телекомунікації та інформатика, землеустрій
Заходи з організації рятування на водах
Всього (загальний фонд)

Профінансовано
за період з
оплата праці з
01.09.2018 по
нарахуваннями
28.09.2018

у т.ч.
оплата
комунальних
інші видатки
послуг та
енергоносіїв
57,74
692,18
2 070,96
660,25
0,00
15 060,70

6 640,51
18 153,15
15 060,70

5 890,59
15 421,94
0,00

15 500,25
5 211,75
1 891,77
658,39

727,36
0,00
1 281,40
401,42

4,13
68,22
85,41
7,58

14 768,77
5 143,53
524,96
249,39

2 720,30
172,79
66 009,61

0,00
0,00
23 722,72

0,00
0,00
883,32

2 720,30
172,79
41 403,58

Інформація щодо надходжень доходів та фінансування видатків з бюджету
м.Бердянськ за період з 01.09.2018 - 28.09.2018 року
(спеціальний фонд)

Показник
Екологічний податок, збір за забруднення навколишнього природного середовища
Інші неподаткові надходження
Власні надходження бюджетних установ
Цільовий фонд Бердянської міської ради
Бюджет розвитку,всього, у т.ч.
Кошти від відчуження майна, що перебуває в комунальній власності
Кошти від продажу землі
Надходження коштів пайової участі у розвитку інфраструктури населеного пункту
Інші субвенції з місцевого бюджету
ВСЬОГО ДОХОДІВ СПЕЦІАЛЬНОГО ФОНДУ (без власних надходжень бюджетних
установ та трансфертів) за місяць
ФІНАНСУВАННЯ ВИДАТКІВ
Органи місцевого самоврядування
Освіта
Охорона здоров'я
Соціальний захист та соціальне забезпечення
Житлово-комунальне господарство
Культура і мистецтво
Фізична культура і спорт
Капітальні вкладення
Видатки на проведення робіт, пов`язаних із будівництвом, реконструкцією, ремонтом та
утриманням автомобільних доріг
Інши видатки
ВСЬОГО ВИДАТКІВ СПЕЦІАЛЬНОГО ФОНДУ (без власних надходжень
бюджетних установ)

Факт з
01.09.2018р
по
30.09.2018р.,
тис. грн.
31,0
34,0
6540,8
35,8

78,7
0,0
0,0
78,7
3654,3

179,5
0,0
1450,9
5948,0
1112,5
3206,3
159,9
0,0
1318,9
21,9
857,5
14 075,9

