Щотижнева інформація
про надходження та використання
коштів місцевих бюджетів Новомиргородського району
За період з 01 січня 2018 по 31 грудня 2018 року до Новомиргородського
бюджету надійшло доходів у сумі 353984,79 тис.грн., з них:
 податку на доходи фізичних осіб - 66195,19 тис. грн.;
 плати за землю – 24333,61 тис.грн.;
 єдиного податку –22677,54 тис.грн.;
 субвенції з держбюджету 79445,67 тис. грн., з них:
 освітня субвенція – 49773,40 тис.грн.;
 медична субвенція – 25551,10 тис. грн.;
 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 –
59642,95 тис.грн.;
 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 –
52823,28 тис. грн.;
 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 –
9086,61 тис.грн.;
 субвенція з місцевого бюджету на відшкодування
вартості лікарських засобів для лікування окремих
захворювань за рахунок відповідної субвенції з
державного бюджету – 728,30 тис. грн.
За вказаний період з Новомиргородського бюджету профінансовано
видатків на утримання бюджетних установ, здійснення заходів місцевих
програм на загальну суму – 350506,91 тис.грн. Із яких спрямовано на:
 заробітну плату з нарахуваннями –118622,63 тис.грн. (33,84%);
 оплата комунальних послуг та енергоносіїв – 12623,53 тис. грн. (3,60 %);
 трансферти населенню – 123850,45 тис.грн. (35,33 %);
За рахунок субвенцій з державного бюджету на державні програми
соціального захисту населення профінансовані видатки:
 допомогу окремим категоріям громадян (сім”ям з дітьми,
малозабезпеченим сім”ям, інвалідам з дитинства, дітям-інвалідам,
прийомним сім”ям, по догляду за психічнохворими) – 52823,28 тис. грн.

 субсидії населенню на прокриття витрат по оплаті житлово-комунальних
послуг – 64508,14 тис.грн.
 пільги по оплаті житлово-комунальних послуг окремим категоріям
населення – 4221,42 тис.грн.;
______________________

Щотижнева інформація
про надходження та використання
коштів місцевих бюджетів Новомиргородського району
За період з 01 грудня по 31 грудня 2018 року до Новомиргородського
бюджету надійшло доходів у сумі 34653,80 тис.грн., з них:
 податку на доходи фізичних осіб - 7652,78 тис. грн.;
 плати за землю – 2537,62 тис.грн.;
 єдиного податку –1950,81 тис.грн.;
 субвенції з держбюджету 5210,70 тис. грн., з них:
 освітня субвенція – 3743,40 тис.грн.;
 медична субвенція – 1467,30 тис. грн.;
 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 –
7695,65 тис.грн.;
 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 –
4522,24 тис. грн.;
 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 –
767,71 тис.грн.;
 субвенція з місцевого бюджету на відшкодування
вартості лікарських засобів для лікування окремих
захворювань за рахунок відповідної субвенції з
державного бюджету – 60,60 тис. грн.
За вказаний період з Новомиргородського бюджету профінансовано
видатків на утримання бюджетних установ, здійснення заходів місцевих
програм на загальну суму – 40694,28 тис.грн. Із яких спрямовано на:
 заробітну плату з нарахуваннями –12403,25 тис.грн. (30,48%);
 оплата комунальних послуг та енергоносіїв – 3880,99 тис. грн. (9,54 %);
 трансферти населенню – 13272,68 тис.грн. (32,62 %);
За рахунок субвенцій з державного бюджету на державні програми
соціального захисту населення профінансовані видатки:
 допомогу окремим категоріям громадян (сім”ям з дітьми,
малозабезпеченим сім”ям, інвалідам з дитинства, дітям-інвалідам,
прийомним сім”ям, по догляду за психічнохворими) – 4522,24 тис. грн.

 субсидії населенню на прокриття витрат по оплаті житлово-комунальних
послуг – 7695,65 тис.грн.
 пільги по оплаті житлово-комунальних послуг окремим категоріям
населення – 767,71 тис.грн.;
______________________

Дані
про надходженя доходів до місцевих бюджетів
Новомиргородського району
станом на 01.01.2019 року
(тис.грн.)

План на рік

Фактично
надійшло

%
виконання
річного
плану

106 249,1

119 452,2

112,4

податок на доходи фізичних осіб

61 218,5

66 195,2

108,1

місцеві податки і збори, усього

39 508,5

47 441,0

120,1

у тому числі: єдиний податок

18 192,9

21 922,9

120,5

21 315,3

25 517,8

119,7

20 484,0

24 333,6

118,8

податок на нерухоме майно, відмінне від земельної
ділянки

704,3

946,1

134,3

акцизний податок з реалізації підакцизних товарів

4 106,2

4 282,9

104,3

127,1

238,2

187,4

4 335,6

6 447,6

148,7

Доходи

Доходи загального фонду
у тому числі:

податок на майно
з нього: плата за землю

транспортний податок
Доходи спеціального фонду

Інформація
про видатки місцевих бюджетів Новомиргородського району
станом на 31 грудня 2018 року
(тис.грн.)

Видатки по загальному фонду
Видатки
Використано коштів

% виконання річного
плану

24067,0

23583,5

98,0

379,9

379,9

100,0

102439,5

101331,9

39114,1

38990,3

131374,8

130488,4

6357,4

6089,4

План на рік
Органи місцевого самоврядування
Місцева пожежна охорона
Освiта
Охорона здоров"я
Соцiальний захист та соцiальне забезпечення
Житлово-комунальне господарство

Видатки по спеціальному фонду
План на рік

Використано коштів

% виконання річного
плану

835,1

796,5
0,0

95,4

98,9

7664,7

7555,0

98,6

99,7

3358,2

3348,1

99,7

1195,1

1190,1

95,8

2400,8

2181,4

90,9

328,4
33,6

308,9
33,6

94,1

0,0

0,0

99,3

99,6

Культура i мистецтво

9335,9

9073,3

97,2

Фiзична культура i спорт

1958,6

1945,1

99,3

332,1

53,1

16,0

Утримання та розвиток автомобільних доріг та

5557,3

5057,8

91,0

1246,0

1246,0

100,0

Економічна діяльність

5923,6
0,0

5145,2

86,9

3781,8
5,7

3706,9
0,0

98,0

1508,2
1000,0
329348,3

508,1

33,7

105,5

42,3

322646,2

0,0
98,0

20955,0

20408,8

97,4

149633,0
16538,8

148421,5
16169,7

99,2
97,8

388,6
209,6

387,8
203,0

99,8
96,9

124588,2

123850,5

99,4

Капітальні вкладення
Здійснення заходів із землеустрою

Цiльовi фонди
Інша діяльність
Резервний фонд

Усього видатки

0,0

у тому числі:
Оплата праці і нарахування на заробітну плату
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв
Соціальне забезпечення (За рахунок субвенцій з
державного бюджету для надання допомог, пільг
та субсидій населенню)

Щотижнева інформація
про надходження та використання
коштів районного бюджету Новомиргородського району
За період з 01 січня 2018 по 31 грудня 2018 року до Новомиргородського
районного бюджету надійшло доходів у сумі 281152,42 тис.грн., з них:
 податку на доходи фізичних осіб – 66195,19 тис.грн.;
 субвенції з держбюджету 79445,67 тис. грн., з них:
 освітня субвенція – 49773,40 тис.грн.;
 медична субвенція – 25551,10 тис. грн.;
 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 –
59642,95 тис.грн.;
 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 –
52823,28 тис. грн.;
 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 –
9086,61 тис.грн.;
 субвенція з місцевого бюджету на відшкодування
вартості лікарських засобів для лікування окремих
захворювань за рахунок відповідної субвенції з
державного бюджету – 728,30 тис. грн.
За вказаний період з Новомиргородського районного бюджету
профінансовано видатків на утримання бюджетних установ, здійснення
заходів місцевих програм на загальну суму – 286671,85 тис.грн. Із яких
спрямовано на:
 заробітна плата з нарахуваннями – 82530,89 тис. грн. (28,79%);
 оплата комунальних послуг та енергоносіїв – 9178,89 тис. грн. (3,20);
 транферти населенню – 123125,81 тис. грн. (42,95%).
За рахунок субвенцій з державного бюджету на державні програми
соціального захисту населення профінансовані видатки:
 допомогу окремим категоріям громадян (сім”ям з дітьми,
малозабезпеченим сім”ям, інвалідам з дитинства, дітям-інвалідам,
прийомним сім”ям, по догляду за психічнохворими) – 52823,28 тис. грн.
 субсидії населенню на прокриття витрат по оплаті житлово-комунальних
послуг – 64508,14 тис.грн.

 пільги по оплаті житлово-комунальних послуг окремим категоріям
населення – 4221,42 тис.грн.;
______________________

Щотижнева інформація
про надходження та використання
коштів районного бюджету Новомиргородського району
За період з 01 грудня по 31 грудня 2018 року до Новомиргородського
районного бюджету надійшло доходів у сумі 28558,09 тис.грн., з них:
 податку на доходи фізичних осіб – 7652,78 тис.грн.;
 субвенції з держбюджету 5210,70 тис. грн., з них:
 освітня субвенція – 3743,40 тис.грн.;
 медична субвенція – 1467,30 тис. грн.;
 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 –
7695,65 тис.грн.;
 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 –
4522,24 тис. грн.;
 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 –
767,71 тис.грн.;
 субвенція з місцевого бюджету на відшкодування
вартості лікарських засобів для лікування окремих
захворювань за рахунок відповідної субвенції з
державного бюджету – 60,60 тис. грн.
За вказаний період з Новомиргородського районного бюджету
профінансовано видатків на утримання бюджетних установ, здійснення
заходів місцевих програм на загальну суму – 33419,14 тис.грн. Із яких
спрямовано на:
 заробітна плата з нарахуваннями – 8360,45 тис. грн. (25,02%);
 оплата комунальних послуг та енергоносіїв – 9085,06 тис. грн. (27,19);
 транферти населенню – 13195,57 тис. грн. (39,49%).
За рахунок субвенцій з державного бюджету на державні програми
соціального захисту населення профінансовані видатки:
 допомогу окремим категоріям громадян (сім”ям з дітьми,
малозабезпеченим сім”ям, інвалідам з дитинства, дітям-інвалідам,
прийомним сім”ям, по догляду за психічнохворими) – 4522,24 тис. грн.
 субсидії населенню на прокриття витрат по оплаті житлово-комунальних
послуг – 7695,65 тис.грн.

 пільги по оплаті житлово-комунальних послуг окремим категоріям
населення – 767,71 тис.грн.;

______________________

Дані
про надходження доходів до районного бюджету
Новомиргородського району
станом на 01.01.2019 року
(тис.грн.)

Доходи

Доходи загального фонду

План на рік

Фактично
надійшло

%
виконання
річного
плану

61 430,0

66423,7

108,1

61 218,5

66195,2

108,1

у тому числі:

податок на доходи фізичних осіб

Інформація
про видатки районного бюджету Новомиргородського району
станом на 31 грудня 2019 року
(тис.грн.)

Видатки по загальному фонду
Видатки
План на рік
Органи місцевого самоврядування

Використано коштів

Видатки по спеціальному фонду

% виконання річного
плану

2 553,8

2553,715

100,0

План на рік

Використано коштів

140,0

140,0

100,0

Освiта

86982,812

86078,705

99,0

6487,085

5848,905

90,2

Охорона здоров"я

39114,115

38990,334

99,7

3356,124

3348,085

99,8

129975,693

129364,397

865,623

797,273

2984,100

2978,511

99,8

1826,783

99,9

188,005
33,6

149,824
33,6

Місцева пожежна охорона

Соцiальний захист та соцiальне забезпечення
Культура i мистецтво
Фiзична культура i спорт
Iншi послуги, пов'язанi з економiчною
дiяльнiстю
Інша діяльність
Резервний фонд

Усього видатки

1828,701

99,5

92,1
79,7

0,0
1263,445

263,445

20,9

1 000,0

0,0

265 842,7

262 195,9

98,6

10 930,4

10 177,7

93,1

112 882,6
12 945,9

112 329,8
12 725,2

99,5
98,3

35,1
119,9

34,7
115,8

98,9
96,6

123 720,7

123 125,8

99,5

у тому числі:
Оплата праці і нарахування на заробітну плату
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв
Соціальне забезпечення (За рахунок субвенцій з
державного бюджету для надання допомог, пільг
та субсидій населенню)

