Стан фінансування видатків за рахунок субвенцій з державного бюджету у 2010 році станом на 19 б
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На придбання твердого палива та скрапленого газу на І квартал 2010 року
тимчасовим розписом передбачено субвенцію з державного бюджету місцевим
бюджетам області у сумі 2,3 млн. грн. в тому числі: пільги - 1,7 млн. грн., субсидії –
0,6 млн. грн.
Нараховано пільг та житлових субсидій населенню на суму 5,5 млн. грн., в тому числі:
пільги – 4,5 млн. грн., субсидії – 1,0 млн. грн.
Профінансовано – 0,2 млн. грн. (163,5 тис.грн., в тому числі: на погашення заборгованості
минулих років 0,14 млн.грн. (138,3 тис.грн.), поточний рік – 0,03 млн.грн. (25,2 тис.грн.).
Станом на 19 березня профінансовано 2,3 млн.грн., в тому числі: заборгованість
минулих років – 0,14 млн.грн., поточний рік 2,2 млн.грн., або 38,8 %.
Заборгованість відсутня. Потреба у фінансуванні – 3,3 млн.грн.
На надання пільг з послуг зв'язку, інших передбачених законодавством пільг та
компенсацію за пільговий проїзд окремих категорій громадян на І квартал 2010
року тимчасовим розписом передбачено субвенцію з державного бюджету
місцевим бюджетам в сумі 4,6 млн. грн.
Надано пільг на суму 1,4 млн. грн., в тому числі: послуги зв'язку – 0,56 млн. грн.(552,0
тис.грн.), інші пільги –0,04 млн. грн.(35,7 тис.грн.), пільговий проїзд – 0,8 млн. грн.(804,2
тис.грн.).
Профінансовано – 1,9 млн. грн., в тому числі: заборгованість минулих років – 1,7 млн.грн.,
поточний рік – 0,2 млн.грн. (198,3 тис.грн.)
Станом на 19 березня 2010 року профінансовано 2,4 млн. грн. Прострочена
заборгованість - 3,0 млн. грн., в тому числі: минулих років 2,4 млн. грн., поточний рік – 0,6
млн. грн. Потреба у фінансуванні 3,8 млн. грн.
На І квартал 2010 року для виплати державної допомоги сім’ям з дітьми,
малозабезпеченим сім’ям, інвалідам з дитинства, дітям-інвалідам, тимчасової
допомоги дітям передбачено кошти субвенції з державного бюджету місцевим
бюджетам у сумі 105,2 млн. грн.
Станом на 1 березня 2010 року державну допомогу надано майже 70,0 тис. сімей на суму
74,7 млн. грн., яку профінансовано 100%.
Крім того, 10 березня 2010 року профінансовано основну заявку березня у сумі 30,5
млн.грн., що є 89% від потреби.
Для виплати державної соціальної допомоги на дітей-сиріт та дітей, позбавлених
батьківського піклування, які знаходяться у будинках сімейного типу та прийомних сім’ях,
грошового забезпечення батькам-вихователям та прийомним батькам на І квартал 2010
року передбачено 2,6 млн. грн.
Державну допомогу надано 205 батькам-вихователям та прийомним батькам на 456
дітей на суму 1,8 млн. грн., яку профінансовано 100%.
Крім того, 11 березня профінансовано першу заявку березня у сумі 0,9 млн.грн., що є
99,8% від потреби. Автор: Догаров О.В
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