Інформація щодо надходжень доходів до бюджету м.Бердянськ станом на 22.03.2019 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
рентна плата за користування надрами
акцизний податок з реалізації суб'єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних
товарів
податок на майно
туристичний збір
єдиний податок
плата за надання адміністративних послуг
надходження від орендної плати за користування 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
Субвенції з місцевих бюджетів іншим місцевим бюджетам
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, поводження з побутовими відходами (вивезення побутових
відходів) та вивезення рідких нечистот, внесків за встановлення, обслуговування та заміну
вузлів комерційного обліку води та теплової енергії, абонентського обслуговування для
споживачів комунальних послуг, що надаються у багатоквартирних будинках за
індивідуальними договорами за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету
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
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
Субвенція з місцевого бюджету 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», оплату послуг із здійснення
патронату над дитиною та виплату соціальної допомоги на утримання дитини в сім'ї
патронатного вихователя, підтримку малих групових будинків за рахунок відповідної
субвенції з державного бюджету
Субвенція з місцевого бюджету на здійснення переданих видатків у сфері освіти за рахунок к
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 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 період
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Інформація щодо фінансування видатків з місцевого бюджету м.Бердянськ за період з 01.03.2019 22.03.2019року
(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)

у т.ч.
Профінансовано
оплата
за період з
оплата праці з комунальних
01.03.2019 по
інші видатки
нарахуваннями
послуг та
22.03.2019
енергоносіїв
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13 004,35
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0,00
948,39
206,94

244,76
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182,14
61,83
53 929,07

0,00
0,00
17 028,55

0,00
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1 758,32
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Інформація щодо надходжень доходів та фінансування видатків з бюджету
м.Бердянськ за період з 01.03.2019 - 22.03.2019 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
ВСЬОГО ДОХОДІВ СПЕЦІАЛЬНОГО ФОНДУ (без власних надходжень бюджетних
установ та трансфертів) за період
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
01.03.2019р по
22.03.2019р.,
тис. грн.
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