округу Кінг,
2019 р. – 2020 р. Бюджет
скорочена версія
Штрафи, ліцензії та дозволи
Міжурядові платежі 1 %

Надходження округу Кінг
28 %

26 %

17 %

Плата за послуги

Податки

Надходження
від капіталу

Витрати округу Кінг
за програмними напрямками
Metro
Transit

3

24 %

Обслуговування Природні ресурси
на місцевому
та парки
рівні

Основні статті бюджету

Обслуговування на місцевому рівні

Новий Департамент місцевого обслуговування розробляє
нові та оптимальніші засоби обслуговування населення,
що мешкає у сільській місцевості в окрузі Кінг.

Бездомність - це найбільш важка, складна та
тривожна задача, яку вирішує наш регіон сьогодні; округ
Кінг використовує низку різних методів та інструментів,
ефективно та дієво надаючи послуги, які допомагають
населенню стабілізувати життя та успішно подолати
бездомність.

Різні
надходження
Надходження Надходження
до бюджету до федерального
штату
бюджету

19 %

12 %

21 %

Охорона здоров'я
та послуги для
населення

Закон, безпека
та правосуддя

Загальні,
уряд

У цифрах

Транспорт Metro Transit нарощує інтенсивність

автобусного обслуговування, збільшуючи його обсяг на
177 000 годин, та інвестує у нові капітальні проекти, які
забезпечать задоволення попиту на обслуговування на
прийдешні десятиріччя.

7% 4% 3

WA
OR

Округ Кінг займає 1-е місце за
численністю населення
у штаті Вашингтон и є
фінансовім, економічним
та промисловим центром
ID
Північно-західного
узбережжя Тихого океану.

Населення округу Кінг, чисельність
якого на сьогодні складає 2,2 млн
людей, збільшилося більше, ніж
на 13% з 2010 року; завдяки
цьому показнику округ увійшов
до числа крупних округів країни
з найбільш стрімко зростаючою
чисельністю населення.

2 190 000

21 %

14 %

1 931 000

Округ Кінг
забезпечує
Округ
ключове
Кінг
обслуШТАТ ВАШИНГ ТОН
говування
на місцевому та
регіональному рівнях
міліонам людей, завдяки
бюджету на $11,6 млрд.,
15 тис. працівників
та ресурсам більш ніж
60 комерційних напрямків.

2010 Р. 2018 Р.

НАСЕЛЕННЯ
ОКРУГУ КІНГ

Нульовий рівень арештів молоді

Дорожня карта до нульового рівня арештів серед молоді
розширить діапазон цільових суспільних програм із тим,
аби несудові методи корекції, а не арешт, стали офіційним
основним рішенням, що пропонується системою більшості
молоді, яка конфліктує із законом.

Природне середовище Програма «Чиста вода здорове середовище мешкання» (Clean Water, Healthy
Habitat Agenda) передбачає цільові інвестиції, які
забезпечать найкращі результати для здоров'я населення
регіону затоки Puget Sound сьогодні та в майбутньому.

Рівність та соціальна справедливість

Бюджет 2019-2020 рр. передбачає важливі інвестиції у
стратегічні рішення фундаментальних задач, у сфери з
найбільшою кількістю потреб, у відносини з громадськими
партнерами і трудовими ресурсами, забезпечуючи
прозоре та відповідальне лідерство. Інвестиції спираються
на наші цінності у створені округу Кінг на фундаменті
расової справедливості, де всі рівні, і всі мають рівні
можливості добитися процвітання.

В окрузі Кінг є:
KC

KC

KC

близько 29 % понад 40 %
частка внеску
населення
робочих
округу до
штату
місць
економіки штату
штату
перевищує 50 %.
В окрузі Кінг мешкає демографічно
різноманітна громада,

170+

Один із п'яти жителів
народжений в іншій
МОВИ - на яких говорять
у наших учбових закладах.
країні.

Загальний фонд округу Кінг
Загальний фонд округу Кінг забезпечує виконання традиційних функцій окружного
уряду, більшість з яких є необхідними за законодавством штату. Близько трьох
чвертей коштів Загального фонду витрачається на забезпечення роботи системи
кримінального правосуддя та на забезпечення громадської безпеки.

Загальний фонд - Надходження 2019-2020 рр. - За категоріями
Відсотки 1 %
Інші податки 2 %

Плата за послуги

29 %

Надходження до
Загального фонду
$1,8 млрд.

40 %

Податок на майно

7%

Штрафи, збори, перекази

16 %

Надходження федерального рівня та рівня штату 3 %
Міжурядові надходження 2 %

Податок із продажу

Загальний фонд - Витрати 2019-2020 рр. - За категоріям
Загальні, уряд

14 %

Оподаткування
Вибори 2 %
Обслуговування боргу
Охорона здоров'я та послуги для населення
Природні ресурси та місцеві
послуги 1 %

3%
3%
5%

Витрати
Загального фонду
$1,8 млрд.

72 %

Правосуддя та безпека

Ви можете ознайомитися з документами в іншому форматі. Подзвоніть 206-477-7602,
або скористайтеся телетайпом (TTY): 711 180917_9273w_budget_brief.ai

