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ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА 

до проєкту бюджету 
 Бердичівської міської територіальної громади  

 на 2021 рік 
                           

    Проєкт бюджету  на 2021 рік сформований відповідно до вимог 
Бюджетного кодексу України, Податкового кодексу, статті 28 Закону України 
«Про місцеве самоврядування в Україні»,  проєкту Закону України «Про 
Державний бюджет України на 2021 рік», ухваленого Урядом до другого 
читання.   

При визначенні обсягу фінансового ресурсу бюджету на 2021 рік 
враховано основні прогнозні показники економічного і соціального розвитку  
на 2021 рік, динаміку надходжень податків і зборів. 

При формуванні проєкту бюджету Бердичівської МТГ на 2021 рік 
враховано підвищення розмірів державних соціальних стандартів. 
      Також враховано норму Бюджетного кодексу, а саме статтю 43-2    VI  
розділу  Перехідних та прикінцевих положень  щодо припинення  зарахування 
до загального фонду бюджетів місцевого самоврядування  13,44%  акцизного 
податку з пального, який з 2021 року в повному обсязі є джерелом формування 
спеціального фонду Державного бюджету України.  

(частка зарахування податку до міського бюджету затверджувалась    
постановою Кабінету Міністрів України на півріччя). 
      Територіальна громада в 2021 році втратить суму 12,0 млн. грн. 
(очікувані 2020 року) від такого виду надходжень. При цьому державним 
бюджетом не передбачено механізму компенсації втрат бюджету МТГ та не 
запропоновано інших додаткових джерел надходжень для досягнення 
збалансованості  бюджету. 

Крім того, в рамках децентралізації влади та реформи місцевого 
самоврядування завершився процес формування адміністративно-
територіального устрою. На виконання Закону України від 16.04.2020 «Про 
внесення змін до деяких законів України щодо визначення територій та 
адміністративних центрів територіальних громад» прийнято розпорядження 
Кабінету Міністрів України від 12 червня 2020 року  № 711-р «Про визначення 
адміністративних центрів та затвердження територій територіальних громад 
Житомирської області», яким затверджено територію Бердичівської міської 
територіальної громади шляхом об’єднання міста Бердичева із Скраглівською 
сільською радою. 

Тому обсяг фінансового ресурсу та видатків бюджету на 2021 рік 
розраховано з урахуванням нової системи адміністративно-територіального 
устрою.  
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Економічний та соціальний розвиток  

За даними управління статистики промисловими підприємствами міста 
Бердичева за січень-вересень 2020 року реалізовано продукції на суму 2294,4 
млн.грн., що на 10% менше відповідного періоду минулого року. 
 У загальному обсязі реалізованої продукції промисловими 
підприємствами міста Бердичева найбільшу питому вагу займає виробництво 
харчових продуктів та напоїв – 42 %, текстильне виробництво, виробництво 
одягу, виробів зі шкіри – 20 %,  машинобудування – 12 %, виготовлення 
виробів з деревини та поліграфічна діяльність – 10 %, тощо. (Виробництво 
меблів, виробництво гумових і пластмасових виробів та іншої неметалевої 
продукції  –  7 %). 

 Обсяг експорту зовнішньої торгівлі товарами у звітному періоді 
порівняно з аналогічним періодом минулого року зменшився на 27,9 % і склав 
9,9 млн. дол. США, імпорт товарів також зменшився на 18,6 % та склав 10,8 
млн. дол. США. За І півріччя ввозилось із закордону товарів більше на 890,2 
тис. дол. США ніж експортувалось. Коефіцієнт покриття експорту імпортом 
становить -1,09. 

  У загальному обсязі як експорту так і імпорту товарів найбільшу питому 
вагу займають текстильні матеріали та вироби (експорт – 56%, імпорт – 41 %). 

Незважаючи на зменшення обсягів зовнішньої торгівлі, порівняно з 
аналогічним періодом минулого року, у товарній структурі зросли обсяги 
експорту шкіри на 83,3 тис. дол. США або на 30% та виробів з деревини  – на 
72,2 тис. дол. США або на 8%.  

Протягом січня-червня 2020 року найбільше виріс імпорт продукції 
хімічної промисловості  – на 128,0 тис. дол. США або на 31% та деревини і 
виробів з деревини  – на 184,9 тис. дол. США або 23%. 

(Експорт товарів протягом січня – червня 2020 року здійснювався до 22 
країн світу. 
 Аналіз географічної структури експорту свідчить, що найбільше 
товарів експортується до країн Європи (90,6%), це – Румунія, Литва, Данія, 
Швеція, Велика Британія, Іспанія, Естонія, Польща тощо. Крім того, експорт 
товарів здійснювався до країн СНД (7,7% - Казахстан, Білорусь тощо), Азії 
(1,6% - Ізраїль) та Америки (0,1% - США).  

Імпорт товарів здійснювався із 34 країни світу. 
Аналіз географічної структури імпорту свідчить, що найбільше товарів 

імпортується також з країн Європи (77,7%), це – Італія, Німеччина, Польща, 
Румунія, Австрія, Литва, Швеція тощо. Крім того імпорт товарів 
здійснюється також із країн Азії (12% - Туреччина, Японія, Китай тощо), 
СНД (8,2% - Білорусь, Казахстан), Америки (2% - США, Мексика, Канада) 
тощо.) 

Впродовж 9 місяців 2020 року (у межах фінансових можливостей та 
карантинних обмежень) промисловими підприємствами міста залучались 
кошти для модернізації, збільшення виробничих потужностей та впровадження 
енергозберігаючих заходів. Результатом проведених заходів стало відкриття 
лавашного цеху на Бердичівському хлібозаводі. Завдяки встановленню нового 
обладнання на  Бердичівському хлібозаводі створено 20 нових робочих місць. 
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В напрямку енергозбереження продовжено збір та обробку показників 

енергоспоживання. На основі даних енергомоніторингу розроблено стратегії 
покращення стану енергоефективності. 
 Станом на 01 жовтня 2020 року кількість фізичних осіб-підприємців, які 
перебувають на обліку в Бердичівській ОДПІ та мають стан «основний 
платник» збільшилась порівняно з аналогічним періодом минулого року на 52 
особи і складає 3534 фізичних особи-підприємця, з них, які обрали спрощену 
систему оподаткування – 3110 осіб (з них на першій групі оподаткування – 970 
підприємців, другій – 1251 і третій – 889 підприємців). Порівняно з 
аналогічним періодом минулого року кількість підприємців, які обрали 
спрощену систему оподаткування збільшилась на 134 осіб або 5 %.  
 Найбільшу питому вагу займають суб’єкти господарювання, які 
здійснюють торгівельну діяльність – 58%, 19 % надають  індивідуальні 
послуги (послуги з ремонту автомобілів, взуття, перукарські послуги, фото 
послуги та інші), у сфері виробництва та у сфері транспортних послуг - по 5% 
від загальної кількості фізичних осіб-підприємців, у сфері операцій з 
нерухомим майном та оренді – 3% . 
 За 9 місяців 2020 року реєстраторами зареєстровано 370 суб’єктів 
господарювання, в тому числі: юридичних осіб – 40, фізичних осіб – 330. 
Припинили свою діяльність 281 суб’єкт господарювання, з них: юридичні 
особи – 8, фізичні особи – 273. 
 За 9 місяців суб’єктам господарювання виділено 11 земельних ділянок 
загальною площею 16 694 кв.м., з них: під виробництво – 9 646 кв.м.                    
(6 земельних ділянок), для комерційного використання – 7 048 кв.м. (5). 
 У сфері роздрібної торгівлі та надання побутових послуг за 9 місяців 
2020 відкрито 4 об’єкти комерційного призначення (створено 56 нових 
робочих місць) та погоджено із суб’єктами господарювання 5 режимів роботи 
закладів торгівлі, ресторанного господарства та побутового обслуговування 
населення.  

Розглянуто 38 звернень громадян з питань захисту прав споживачів, з 
них 35 вирішено на користь споживачів.  

З метою захисту прав громадян, пов’язаних з легалізацією трудових 
відносин продовжує функціонувати робоча група з питань легалізації 
заробітної плати та зайнятості населення. Протягом 9 місяців 2020 року 7 
засідань, на яких заслухано 150 керівників та проведено 9 рейдів – обстежень і 
вивчень у 184 роботодавців з метою інформування щодо легалізації трудових 
відносин. За результатами  проведеної роботи зареєстровано 125 трудових 
договори  фізичних осіб-підприємців з найманими працівниками та проведено 
державну реєстрацію 5 осіб як суб’єктів господарювання. 

З метою сприяння розвитку підприємництва місто також долучилось до 
державного інфо-сервісу Start Business Challenge, що надає покрокові 
інструкції з детальною інформацією про дозвільні документи, які необхідні 
для реєстрації бізнесу. На даний час продовжується наповнення порталу. 
 Одним із пріоритетних напрямків роботи Бердичівського МЦЗ в умовах 
пандемії є підтримка шляхом надання допомоги по частковому безробіттю 
роботодавцям із числа суб’єктів малого та середнього підприємництва, в тому 
числі фізичним особам-підприємцям для виплати допомоги працівникам у разі 
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втрати ними частини заробітної плати, а також  фізичним особам-
підприємцям без найманих працівників у разі втрати ними частини доходу 
внаслідок зупинення або скорочення діяльності на період карантину. 

Від початку карантину  Бердичівський міський центр зайнятості отримав 
1078 пакетів документів (з них: ФОП – 939 пакетів, роботодавці – 139) на 
отримання допомоги по частковому безробіттю. Станом на 01.10.2020 року 
було профінансовано 10 370,1 тис. грн. для 765 ФОП та 136 роботодавців. 

Протягом 9 місяців 2020 року послугами Бердичівського міського центру 
зайнятості скористалися 3544 безробітних осіб, що на 47% більше ніж у 
відповідному періоді минулого року. 
 За даний період 424 роботодавці співпрацювали з Бердичівським 
міським центром зайнятості. Кількість вакансій, заявлених роботодавцями 
становила 2689 одиниці, що на 18%  менше минулорічного показника.  

На нові робочі місця з компенсацією роботодавцю витрат у розмірі 
єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування 
працевлаштовано 6 безробітних та відшкодовано роботодавцям 46,1 тис.грн. 
ЄСВ. 
 Середній розмір заробітної плати у вакансіях становив 5895,87 грн. 

  За вказаний період працевлаштовано 1409 осіб, в тому числі 649 осіб, які 
мали статус безробітного. 
  296 безробітних проходили професійне навчання, з яких 75 безробітних 
проходили навчання безпосередньо на виробництві.  

(Протягом 9 місяців 2020  року на обліку, як безробітні перебували 167 
осіб з числа демобілізованих учасників АТО. Чисельність працевлаштованих (у 
тому числі самостійно) 23 осіб, 4 осіб  проходили професійне навчання.  
Продовжують перебувати на обліку станом на 01.10.2020  року - 75 осіб, 
отримують допомогу 64 особи. Середній розмір призначеної допомоги по 
безробіттю складає 6244 грн.)  

 Станом на 1 жовтня 2020 року на одне вільне робоче місце претендувало 
7 безробітних. 

 Також, центр зайнятості продовжує проводити інформаційно-
роз’яснювальну роботу серед населення та роботодавців, зокрема у вигляді 
семінарів, тренінгів, консультацій, міні-ярмарок вакансій тощо.  

  На сайті Державної служби зайнятості впроваджуються нові освітні 
програми, розроблені спільно з роботодавцями, проводяться вебінари та 
дистанційне навчання. Більшість матеріалів розміщується у відео форматі.  

  Крім того, стартував новий проект для успішного працевлаштування 
українців – Освітній портал державної служби зайнятості 
(http://skills.dcz.gov.ua/).   

У місті продовжувалось будівництво житла та об’єктів комерційного 
призначення.   
          За оперативною інформацією станом на 01 жовтня 2020 року прийнято в 
експлуатацію:  

− житлових будинків загальною площею –  1648,4 кв.м., 
− житлових будинків та господарських споруд за спрощеною системою 

(збудованих в період з 05 серпня 1992 по 09 квітня 2015 року) – 4126,5 кв.м. 

http://skills.dcz.gov.ua/
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 Управлінням містобудування, архітектури та земельних відносин за 
період з 01 лютого по 01 жовтня 2020 року було розроблено для замовників та 
видано: 
 33 будівельних паспорти забудови земельної ділянки; 
 51 містобудівні умови та обмеження для проектування об’єктів 

будівництва; 
 178 висновків на проекти землеустрою щодо відведення земельних 

ділянок та довідок на технічну документацію із землеустрою щодо 
встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на 
місцевості); 

 510 викопіювань тощо. 
       Залучено коштів пайової участі замовників будівництва у створенні і 
розвитку інженерно-транспортної інфраструктури міста Бердичева. За 9 
місяців поточного року укладено 7 договорів про пайову участь та отримано 
коштів в сумі 294,7 тис. грн. Вказані кошти в повному обсязі надійшли до 
міського бюджету. 

 Відділом ДАБК за вищевказаний період опрацьовано та зареєстровано в 
державному реєстрі: 

− 147 повідомлення про початок виконання будівельних робіт; 
− 174 декларацій про готовність до експлуатації об’єкта;  
− 4 дозволи на виконання будівельних робіт; 
− видано 1 сертифікат про готовність до експлуатації (за класом наслідків 

СС2). За виданий сертифікат, до місцевого бюджету сплачено коштів в сумі 9,7 
тис.грн. 
 Здійснено (до 12 березня 2020 року) 4 перевірки у сфері містобудування. 
За виявлені правопорушення у сфері містобудівної діяльності замовників 
будівництва притягнуто до адміністративної відповідальності за 4 складеними 
проколами на суму  23,8 тис.грн..  
 За 9 місяців 2020 року на капітальний ремонт житлового фонду та 
благоустрою прилеглих територій використано 1181,5 тис.грн., з них:                
49,0 тис.грн. – кошти обласного бюджету та 1132,5 тис. грн. – кошти міського 
бюджету.   

З метою проведення благоустрою прилеглої території і реалізації 
енергоефективних заходів у житлових будинках міста, в яких створені та 
функціонують ОСББ проведено  конкурси  проектів з  реалізації 
енергоефективних  заходів та благоустрою територій, прилеглих до будинків. 
В кожному з цих конкурсів визначено по чотири ОСББ.   

Умовою виділення коштів з міського бюджету є співфінансування за 
рахунок власних коштів ОСББ в розмірі 35-40 %  від  загальної  кошторисної  
вартості.  За 9 місяців з міського бюджету виділено 281,0 тис.грн. 

Кошти   субвенції  з  обласного  бюджету  спрямовано на капітальний  
ремонт ліфтового обладнання, внутрішньобудинкових мереж водовідведення і 
теплопостачання, заповнень віконних прорізів. 
 На капітальний ремонт дорожнього фонду міста за 9 місяців 2020 року 
використано 6564,6 тис.грн.  
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Протягом 9 місяців 2020 року державні види допомоги отримали 9113 

родин на загальну суму 77,4 млн. грн.. 
Станом на 1 жовтня 2020 року: 
- субсидію для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних 

послуг отримано 8543 домогосподарств на загальну суму 74,8 млн. грн.; 
- субсидію на придбання твердого палива та скрапленого газу 

призначено 9 домогосподарствам на загальну суму 32,7 тис. грн. 
Середній розмір субсидії становить 876 грн. 
Виплата всіх видів державних допомог проводиться  відповідно до 

діючого законодавства в повному обсязі в установлені терміни, 
заборгованості з виплат відсутня. 

Станом на 01 вересня 2020 року чисельність наявного населення міста 
Бердичева становила 74449 осіб. За  січень-серпень 2020 року населення міста 
зменшилось на 390 осіб. Зменшення відбулося за рахунок природного 
скорочення населення та міграційних процесів. 
   

Інформація про виконання міського бюджету міста Бердичева 
 за 9 місяців 2020 року 

За підсумками 9 місяців 2020 року обсяг міського бюджету по доходах 
склав 379 962,5 тис. грн., в тому числі: загальний фонд – 367 311,9 тис. грн., з 
них власних та закріплених доходів на суму 238 442,1 тис. грн. 

Надходження власних та закріплених доходів загального фонду за 
звітний період збільшились на 350,5 тис. грн. від надходжень аналогічного 
періоду 2019 року.  

Основними джерелами надходжень до загального фонду є податок на 
доходи фізичних осіб,  єдиний податок, плата за землю та акцизний податок. 

У структурі доходів загального фонду міського бюджету найбільшу 
питому вагу займає податок на доходи фізичних осіб – 65,4% та становить 
156 049,5 тис. грн. Порівняно з відповідним періодом минулого року 
надходження податку збільшилися на 3 182,5 тис. грн., або на 2,1%.  

Єдиний податок - другий за обсягом надходжень, йому належить 12,7 % , 
що в сумі складає 30 389,1 тис. грн. Проти відповідного періоду 2019 року 
надходження єдиного податку зменшилися  на 1 131,3 тис. грн., або на 3,6 %.  

Плата за землю у структурі доходів загального фонду займає 10,6%. До 
міського бюджету у звітному періоді надійшло плати за землю в сумі 25 244,6 
тис.грн., що на 0,7%, або на 181,5 тис. грн. менше аналогічного періоду 2019 
року. 

Акцизний податок у структурі доходів загального фонду займає 7,1%, 
надходження якого склали 16 954,6 тис. грн., що на 109,1 тис. грн., або на 0,6 
% менше відповідного періоду минулого року.   

На рівень виконання міського бюджету вплинули запровадження на 
території міста протиепідемічних обмежувальних заходів щодо запобігання 
поширенню коронавірусної хвороби (COVID-19), які призвели до зниження 
економічної активності роботи суб’єктів господарювання (деякі призупинили 
або обмежили свою діяльність) і, як наслідок, зменшились надходження до 



 7 
міського бюджету. Прийняття на законодавчому рівні змін до Податкового 
кодексу України щодо зменшення податкового зобов’язання із сплати за 
березень 2020 року суб’єктами господарювання земельного податку, орендної 
плати за землю, плати за нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки 
також негативно вплинули на виконання дохідної частини бюджету міста. Так, 
за 9 місяців  2020 року планові показники по доходах загального фонду, без 
трансфертів, виконані на 94,3%, або недоотримано коштів в сумі 14 359,8 
тис.грн.  

За січень-вересень 2020 року до спеціального фонду надійшло 12 650,6 
тис. грн., з них 63,9 % - власні надходження бюджетних установ, сума 
отриманих коштів становить 8 081,5 тис. грн. До бюджету розвитку, без 
субвенції, надійшло коштів в сумі 3 990,0 тис.грн., що на 3549,2 тис.грн. 
більше проти аналогічного періоду 2019 року.  

Протягом звітного періоду 2020 року до бюджету міста Бердичева 
надійшло фінансування у вигляді міжбюджетних трансфертів на загальну суму 
129 298,8 тис. грн., які складають 34 % від загальної суми надходжень, з них: 
-  дотацій  на суму 7 315,2 тис. грн. (100% планових показників); 
- субвенцій за 12-ма напрямками на загальну суму 121 983,6 тис. грн. (98,7% 
планових показників), в тому числі з державного бюджету отримано в повному 
обсязі: освітню субвенцію в сумі 90 677,9 тис. грн., медичну субвенцію - 15 
168,3 тис. грн. та субвенцію на здійснення заходів щодо соціально-
економічного розвитку територій – 1 915,7 тис.грн. 

   
 За звітний період з міського бюджету міста використано коштів на 

загальну суму 360 239,4 тис. грн., що на 162 696,0 тис. грн. менше, ніж за 9 
місяців 2019 року, в тому числі видатки загального фонду склали 314 994,5 
тис. грн., що на 172 520,0 тис. грн. менше, ніж за відповідний період минулого 
року. Зменшення видатків пов’язано із зміною механізму фінансування 
вторинної медицини, соціальних виплат, монетизацією пільг та субсидій, а 
також через запровадження карантинних заходів у зв’язку з поширенням 
коронавірусної інфекції COVID-19. За 9 місяців 2020 року на запобігання 
виникненню надзвичайної ситуації, пов’язаної з розповсюдженням 
коронавірусної інфекції, з міського бюджету спрямовано фінансових ресурсів 
на суму 4 136,55 тис.грн. 

Видатки спеціального фонду склали 45 244,9 тис. грн., що на  9 824,0 тис. 
грн. більше, ніж за 9 місяців 2019 року. 

У структурі видаткової частини загального фонду міського бюджету 
найбільшу питому вагу займають видатки, пов’язані з виплатою заробітної 
плати працівникам бюджетних установ і організацій, а також оплата 
комунальних послуг та енергоносіїв. Загальна сума видатків на заробітну 
плату з нарахуваннями склала 249 389,4 тис. грн., що становить 79 % від 
обсягу бюджетних видатків загального фонду. Видатків на оплату 
комунальних послуг та енергоносіїв проведено на суму 15 831,1 тис. грн., або 5 
% від обсягу видатків загального фонду бюджету. 
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Видатки загального фонду профінансовано в межах надходжень до 

міського бюджету та зареєстрованих зобов’язань в органах державної 
казначейської служби. 

Аналіз проведених видатків за 9 місяців 2020 року в розрізі галузей 
показує, що найбільшу питому вагу у видатках загального фонду займають 
галузі: «Освіта» - 60,1 % та «Охорона здоров’я» – 10,3 %. 

Станом на 1 жовтня 2020 року прострочена заборгованість по заробітній 
платі працівникам бюджетних установ  міського бюджету відсутня.  

Розрахунки за енергоносії та комунальні послуги, спожиті бюджетними 
установами за 9 місяців 2020 року,  проведені своєчасно та в повному обсязі.  

 
Інформація про виконання бюджету Скраглівської сільської ради 

 за 9 місяців 2020 року 
За підсумками 9 місяців 2020 року обсяг бюджету Скраглівської 

сільської ради по доходах склав 2 094,8 тис.грн., в тому числі: обсяг 
загального фонду – 2 039,4 тис. грн., з них власних та закріплених доходів на 
суму 1 159,6 тис.грн. (питома вага  у бюджеті -55,4%). 

Надходження власних та закріплених доходів загального фонду за 
звітний період збільшились на 192,4 тис. грн. від надходжень аналогічного 
періоду 2019 року.  

У структурі доходів загального фонду міського бюджету найбільшу 
питому вагу займають місцеві податки і збори – 96,4% та становлять 1 117,5 
тис.грн. Порівняно з відповідним періодом минулого року надходження 
податку збільшилися у 3,7 рази, або на 298,8 тис. грн.,  

До складу місцевих податків належать: 
• єдиний податок - йому належить 64,9 %, що в сумі складає 724,9 тис. 

грн. Проти відповідного періоду 2019 року надходження єдиного 
податку збільшилися  на 206,3 тис. грн., або на 39,8 %. 

• плата за землю у структурі місцевих податків займає 32,1%. До 
бюджету у звітному періоді надійшло плати за землю в сумі 358,5 тис. 
грн., що на 37,7% або на 98,1 тис. грн. більше аналогічного періоду 
2019 року. 

• податок на нерухоме майно - питома вага його становить 3%, що 
відповідає сумі 34,1тис.грн. Проти відповідного періоду минулого 
року його надходження зменшились на 14,1%, або на  5,6 тис. грн., у 
зв’язку з погашенням заборгованості по даному податку за попередні 
роки. 

Акцизний податок з реалізації суб’єктів господарювання роздрібної 
торгівлі  у структурі доходів загального фонду займає 2,4%, надходження 
якого склали 28,3 тис. грн., що на 5,5 тис. грн., або на 24,1% більше 
відповідного періоду минулого року.   

Протягом звітного періоду 2020 року до бюджету Скраглівської 
сільської ради надійшло фінансування у вигляді міжбюджетних трансфертів на 
загальну суму 879,8 тис. грн. (питома вага у бюджеті - 42 %), з них: 
-  інша дотація -749,8 тис. грн. (100% планових показників); 
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- субвенція з місцевого бюджету Швайківської ОТГ-130,0 тис. грн. (100% 
планових показників).   

За січень-вересень 2020 року до спеціального фонду надійшло 55,3 тис. 
грн. (питома вага у бюджеті - 2,6%), з них 99,3 % - власні надходження 
бюджетних установ, сума отриманих коштів становить 54,9 тис. грн. У 
порівнянні до аналогічного періоду минулого року надходження до 
спеціального фонду збільшились на 26,7 тис.грн.  

      За звітний період з бюджету Скраглівської сільської ради використано 
коштів на загальну суму   1 851,3   тис. грн., що на  140,4 тис. грн. менше, ніж 
за 9 місяців 2019 року, в тому числі видатки загального фонду склали 1 799,1 
тис.грн., що на 25,2 тис. грн. менше, ніж за відповідний період минулого року. 
Зменшення видатків пов’язано із зміною механізму фінансування соціальних 
виплат, а також через запровадження карантинних заходів у зв’язку з 
поширенням коронавірусної інфекції COVID-19 (скорочення робочого дня, 
зменшення витрат на оплату праці та на харчування).        

У структурі видаткової частини загального фонду бюджету сільської 
ради найбільшу питому вагу займають видатки, пов’язані з виплатою 
заробітної плати працівникам бюджетних установ, а також оплата 
комунальних послуг та енергоносіїв. Загальна сума видатків на заробітну 
плату з нарахуваннями склала 1 681,6 тис. грн., що становить 93,5 % від обсягу 
бюджетних видатків загального фонду. Видатків на оплату комунальних 
послуг та енергоносіїв проведено на суму 74,5 тис. грн., або 4,1 % від обсягу 
видатків загального фонду бюджету. 

Видатки загального фонду профінансовано в межах надходжень до 
бюджету сільської ради та зареєстрованих зобов’язань в органах державної 
казначейської служби. 

Аналіз проведених видатків загального фонду за 9 місяців 2020 року в 
розрізі галузей показує, що найбільшу питому вагу у видатках займають 
галузі: «Освіта» - 58,4 % та «Культура» – 7,6 %. 

     Видатки спеціального фонду склали 52,1 тис. грн., що у 3,2 рази менше, 
ніж за 9 місяців 2019 року, у зв’язку з придбанням ігрового майданчику для 
дошкільного закладу освіти за рахунок субвенційних коштів в сумі 85,9 тис. 
грн. у 2019 році. 

Станом на 1 жовтня 2020 року прострочена заборгованість по заробітній 
платі працівникам бюджетних установ  відсутня.  

Розрахунки за енергоносії та комунальні послуги, спожиті бюджетними 
установами за 9 місяців 2020 року,  проведені своєчасно та в повному обсязі.  

 
Дохідна частина бюджету  

Бердичівської міської територіальної громади 
          Загальний обсяг бюджету Бердичівської МТГ на 2021 рік, включаючи 
міжбюджетні трансферти, прогнозується в сумі 513 208,7 тис. грн, у тому 
числі: 

- загального фонду   –  498 075,7 тис. грн. 
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- спеціального фонду - 15 133,0 тис. грн., в тому числі бюджет 

розвитку – 800,0 тис. грн. 
        Офіційні трансферти, враховані в дохідній частині загального фонду у 
сумі   168 075,7 тис. грн.  в тому числі: 

• базова дотація  - 4 992,3 тис. грн.; 
• дотація на здійснення переданих з державного бюджету видатків з 

утримання закладів освіти та охорони здоров’я за рахунок відповідної 
додаткової дотації з державного бюджету – 2 526,0 тис. грн.; 

• освітня  субвенція з державного бюджету - 155 875,9 тис. грн., що 
більше показників 2020 року на 26,8%; 

• субвенції з місцевого бюджету за 4 напрямками на загальну суму 
          4 681,5 тис.грн. 

          Прогнозний обсяг доходів загального фонду бюджету на 2021 рік (без 
врахування трансфертів) розраховано у сумі 330 000,0 тис. грн., що на 3,5% 
більше від очікуваного показника 2020 року. 
            Найбільшими бюджетоутворюючими джерелами  доходів бюджету МТГ 
є податок на доходи фізичних осіб. Його питома вага у структурі доходів 
загального фонду  становить 66,7%. З урахуванням ст.64  Бюджетного Кодексу 
України  планується мобілізувати належні бюджету 60 відсотків податку, що в 
сумі дорівнює 220 200,0 тис. грн. (приріст до очікуваних надходжень 2020 
року складає 5,5 відсотка). Збільшенню надходжень цього податку сприятиме 
збільшення розміру мінімальної заробітної плати (з 4723 грн до 6000 грн) та 
подальше зростання середньомісячної заробітної плати. Прогноз надходжень 
податку на доходи фізичних осіб на 2021 рік розраховано із урахуванням 
реальної бази оподаткування та діючих ставок оподаткування, враховано 
зменшення  кількості працюючих, зменшення надходжень у зв’язку з 
внесенням змін  до реєстраційних  документів платників в органах державної 
податкової служби.  

Другим за обсягом джерелом надходжень загального фонду (27,7%) є 
місцеві податки і збори, очікуваний обсяг надходжень яких прогнозується у 
сумі 91 500,0 тис. грн. 

У 2021 році на території Бердичівської МТГ будуть діяти ставки, 
затверджені рішенням Бердичівської міської ради від 14 червня 2019 року № 
911 “Про встановлення місцевих податків і зборів” зі змінами, затвердженими 
рішеннями від 13.04.2020 №1113-№1118 та рішеннями Скраглівської сільської 
ради від 01 червня 2020 №347- №352. 

Найбільшу питому вагу у структурі місцевих податків займають єдиний 
податок та плата за землю та складають 54,6 та 38,3 відсотки відповідно. 
          Розрахунок прогнозних надходжень єдиного податку проведено з 
урахуванням інформації Бердичівської ОДПІ ГУ ДФС у Житомирській області 
щодо збільшення кількості платників податків єдиного податку у 2020 році, з 
урахуванням встановленого з 1 січня 2021 року прожиткового мінімуму для 
працездатних осіб, мінімальної заробітної плати. Враховуючи вищезазначене, 
прогноз надходжень єдиного податку складатиме 50 000,0 тис. грн.., або на 
18,8%  більше за очікувані надходження цього джерела доходів у 2020 році.   
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Прогнозні розрахунки надходжень плати за землю на 2021 рік -                  

35 000,0 тис. грн.( ріст 3%),  розраховані з урахуванням динаміки  надходжень, 
встановлених ставок радами по платі за землю та врахуванням змін, внесених в 
Податковий кодекс Законом України від 16.01.2020 №466–IХ (набрав чинності 
з 23.05.2020 року) щодо сплати платниками єдиного податку першої-третьої 
груп податку, в разі надання земельних ділянок що використовуються ними 
для провадження господарської діяльності в оренду (найм,позичку). 

Надходження податку на нерухоме майно, відмінне від земельної 
ділянки у 2021 році прогнозується у сумі 6 400,0 тис. грн., або на 
27,6 відсотка більше за очікувані надходження 2020 року. При розрахунку 
враховано надходження попередніх періодів, а також збільшення розміру 
мінімальної заробітної плати, яка є складовою при визначені суми податку. 
Розрахунок прогнозної суми цього податку проведено у розрізі площ житлової 
та не житлової нерухомості, юридичних та фізичних осіб. 

Туристичний збір прогнозується отримати на рівні надходжень 2020 
року, а саме в сумі 100,0 тис. грн.      

Акцизний податок  з реалізації суб'єктами господарювання роздрібної 
торгівлі підакцизних товарів від реалізації тютюну, алкогольних напоїв, пива -  
зараховується до бюджету міста в розмірі 5% вартості реалізації підакцизних 
товарів. Надходження акцизного податку очікуємо в сумі 11 000,0 тис.грн., що 
більше очікуваних надходжень 2020 року на 6,5% за рахунок росту цін на 
підакцизні товари.  

Адміністративні збори та плата за надання адміністративних послуг 
на 2021 рік очікуються у сумі 4 150,0 тис. грн. з урахуванням зміни розміру 
прожиткового мінімуму для працездатних осіб, який є складовою для 
визначення суми платежу та динаміки надходжень, в тому числі  за такими 
видами: 

- плата за надання інших адміністративних послуг (видача довідок та 
витягів з держ.реєстрів) – 4 000,0 тис.грн.;  

- адміністративний збір за державну реєстрацію речових прав на нерухоме 
майно та їх обтяжень - 100,0 тис. грн.; 

- адміністративний збір за проведення державної реєстрації юридичних та 
фізичних осіб-підприємців та громадських формувань -50,0 тис. грн. 
Орендна плата за майно, що є у комунальній власності надходить до  

бюджету відповідно до укладених договорів відповідно до чинного 
законодавства. 

Надходження від орендної плати за користування майном, що є у 
комунальній власності планується отримати на рівні надходжень 2020 року, а 
саме 2 000,0 тис грн.  

 Адміністративні штрафи та інші санкції, які накладаються 
адміністративною комісією виконкому Бердичівської міської ради та відділу 
Державного архітектурно-будівельного контролю передбачено на рівні 
надходжень 2020 року, або 100,0 тис. грн. 

Державне мито заплановано у розмірі 50,0 тис. грн. 
Інші надходження – також передбачені на рівні надходжень цього року, а 

саме в сумі 1 000,0 тис.грн. (найбільшим джерелом інших надходжень є - 
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кошти за розміщення зовнішньої реклами, які розраховуються з врахуванням 
мінімальної заробітної плати та становлять 70% від загальної суми 
надходжень, решта 30% - повернення видатків минулих років бюджетними 
установами  та кошти, стягнуті по рішеннях суду). 
        Прогнозний обсяг доходів спеціального фонду бюджету МТГ на 2021 рік 
розраховано у сумі 15 133,0 тис. грн., де найбільша частина (93,4%)  належить 
власним надходженням бюджетних установ, які утримуються за рахунок 
коштів бюджету МТГ. Це кошти, які отримують згідно з чинним 
законодавством заклади освіти, культури та інші установи за надання платних 
послуг; від господарської та/або виробничої діяльності; за оренду майна, тощо. 
На підставі розрахунків розпорядників бюджетних коштів цей вид доходів на 
2021 рік  визначено у сумі 14 143,0 тис. грн. 
        Решта надходжень спеціального фонду - це кошти бюджету розвитку, які 
передбачено отримати в сумі 800,0 тис. грн., в тому числі : 
         - від продажу землі – 500,0 тис. грн.; 
         - від продажу майна, що є у комунальній власності – 300,0 тис. грн. 
та надходження екологічного податку - 190,0 тис. грн., ріст становить 105,6% 
(за викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами 
забруднення та розміщення відходів у спеціально відведених для цього місцях чи на 
об’єктах, крім розміщення окремих видів відходів як вторинної сировини).  

 
Видаткова частина бюджету 

 Бердичівської міської територіальної громади 
Видаткова частина бюджету  Бердичівської міської територіальної 

громади на 2021 рік сформована в межах наявного  фінансового ресурсу. На 
забезпечення видатків загального фонду спрямовані надходження від податків 
і зборів та міжбюджетні трансферти з державного бюджету в обсягах, 
доведених станом на 10 грудня 2020 року. Видатки спеціального фонду 
передбачені за рахунок  власних  надходжень бюджетних установ,  
надходжень від продажу майна та землі, а також від передачі коштів із 
загального до спеціального фондів бюджету. 

Загальний обсяг видатків бюджету на 2021 рік з урахуванням 
міжбюджетних трансфертів прогнозується у сумі 511 508,7 тис. грн., у тому 
числі: 
 - за загальним фондом   –   490 746,5 тис. грн. 
 - за спеціальним фондом  – 20 762,2 тис. грн. 

 
Відповідно до проекту Закону України «Про Державний бюджет України 

на 2021 рік», Бердичівській міській територіальній громаді передбачено 
освітню субвенцію у сумі 155 875,9 тис. грн. на основі формульного 
розрахунку. Нововведенням є застосування розрахункової наповнюваності 
класів, в основі якої лежить фактична наповнюваність класів на 2020-2021 
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навчальний рік, встановленої граничної мінімальної чисельності населення 
територіальних громад та частки сільського населення громади.  

У наступному бюджетному періоді  кошти освітньої субвенції 
спрямовуватимуться виключно на оплату праці з нарахуваннями 
педагогічним працівникам закладів загальної середньої освіти та 
інклюзивно-ресурсного центру. 

На 2021 рік медична субвенція з державного бюджету не передбачена у 
зв’язку з тим, що з 1 квітня 2020 року видатки на оплату медичних послуг, що 
надаються комунальними закладами охорони здоров’я вторинної ланки, 
здійснюються з державного бюджету за договорами, укладеними з 
Національною службою здоров’я.  

При формуванні проєкту бюджету  відповідно до вимог Бюджетного 
кодексу України у першочерговому порядку фінансові ресурси 
спрямовувались на оплату праці працівників бюджетних установ 
відповідно до встановлених законодавством України умов оплати праці та 
розміру мінімальної заробітної плати; на проведення розрахунків за 
електричну та теплову енергію, водопостачання, водовідведення, 
природний газ та послуги зв'язку, які споживаються бюджетними установами. 

 
Обсяг ресурсу бюджету Бердичівської МТГ для виплати заробітної плати 

з нарахуваннями працівникам бюджетних установ розраховувався виходячи з 
наступних соціальних стандартів:   

      

 
 

 Фонд оплати праці з нарахуваннями працівників бюджетної сфери на 
2021 рік визначено у сумі 393 146,3 тис. грн., або 80,1%  від загального обсягу 
видатків загального фонду бюджету. 

Потреба в асигнуваннях на оплату праці працівників бюджетних установ 
передбачена в повному обсязі по всім галузям, крім галузі «Освіта».  
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Недостатність на 2021 рік по бюджету                                                           

Бердичівської міської територіальної громади 
  тис.грн 

КПКВК Назва  
Потреба 
на 2021 

рік 

Проєкт 
на 2021 

рік 

Недостат-
ність 

0611010 Дошкільні навчальні заклади  
(заробітна плата з нарахуваннями) 84 749,6 81 537,6 -3 212,0 

0611020 Заклади загальної середньої освіти 
(заробітна плата з нарахуваннями) 36 958,7 28 535,1 -8 423,6 

  РАЗОМ по галузі «Освіта»   -11 635,6 

Очікувану дотацію на здійснення переданих з ДБ видатків з утримання 
закладів освіти за ІІ півріччя 2021 року  буде спрямовано на зменшення 
недостатності. 

 
Обсяг видатків на оплату енергоносіїв розрахований виходячи із 

очікуваних обсягів споживання енергоносіїв у натуральному виразі із 
застосуванням діючих та прогнозних тарифів, а також доведених 
Міністерством фінансів України коефіцієнтів (середній коефіцієнт для 
електричної енергії та газу - 1,087). 

На розрахунки  за енергоносії та комунальні послуги   передбачено  
видатки у сумі 33 117,4 тис. грн., або 6,8% від загальної суми видатків 
загального фонду бюджету. Потреба забезпечена у повному обсязі.                    

 
Планування інших видатків здійснено виходячи із фінансових 

можливостей бюджету МТГ та з урахуванням необхідності забезпечення 
належного рівня функціонування бюджетних закладів.  

 
                                                 Освіта 
На утримання 37 закладів галузі передбачено по загальному фонду  

видатки в сумі  331 938,3 тис. грн., в тому числі на утримання:  
- 14 дошкільних навчальних закладів – 94 461,7 тис. грн. (в т.ч. за 

рахунок субвенції на особливі освітні потреби– 176,9 тис.грн.) (3 188 дітей); 
- 15 закладів загальної середньої освіти  та 1 вечірня школа – 199 206,9 

тис. грн. (в т.ч. за рахунок субвенцій та дотацій – 158 873,7 тис.грн.) (9 214 
учнів); 

- позашкільний заклад освіти – 10 598,3 тис. грн. (1 552 вихованця); 
- 2 школи естетичного виховання дітей - 13 509,7 тис. грн. (767 учнів) 

(відповідно до наказу Міністерства фінансів України від 20.09.2017 № 793 зі змінами "Про 
затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих 
бюджетів" змінилася типова програмна класифікація видатків та кредитування (ТПКВК), 
у зв’язку з чим, видатки по школам естетичного виховання, головним розпорядником яких є 
відділ культури, відносяться не до галузі "Культура і мистецтво", а до галузі "Освіта"); 

- інклюзивно-ресурсний центр – 1 748,2 тис. грн. (в т.ч. за рахунок 
субвенції – 1 499,0 тис. грн.) (обслуговуються 370 дітей); 
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- інші – 12 384,5 тис. грн. (центр  професійного  розвитку 

педагогічних працівників, група централізованого господарського 
обслуговування, централізована бухгалтерія);       
 - надання одноразової допомоги дітям-сиротам та дітям, позбавленим 
батьківського піклування, яким виповнюється 18 років - 29,0 тис.грн. (16 
дітей).       

 
В структурі видатків загального фонду цієї галузі 91,2 % займають 

видатки на заробітну плату з нарахуваннями (302 605,7 тис.грн.) та 4,8 % – на 
оплату за енергоносії та комунальні послуги (15 876,5 тис.грн.). 

Харчуванням планується охопити 3 188 дітей дошкільного віку та  4 068  
учнів закладів загальної середньої освіти. За рахунок коштів міського бюджету  
передбачені видатки на харчування учнів 1-4 класів  та  769 дітей пільгових 
категорій.  

На організацію харчування передбачається спрямувати 9 694,8 тис.грн. 
Зазначений обсяг розрахований з урахуванням вартості харчування в закладах 
дошкільної освіти (ясла – 29,06 грн., сад – 43,81 грн. на один діто-день 
харчування). Батьківська плата за харчування в цих закладах врахована в 
обсязі 65% вартості харчування однієї дитини на день. 

Слід зазначити, що на утримання закладів загальної середньої освіти  по 
загальному фонду передбачено: 

- освітня субвенція у сумі 155 875,9 тис. грн. (що на 32 978,5 тис. грн. 
або 26,8 % більше, ніж  обсяг субвенції на 2020 рік); 

- субвенція на надання державної підтримки особам з особливими 
освітніми потребами  у сумі 471,8 тис. грн.; 

- додаткова дотація з державного бюджету на здійснення переданих з 
державного бюджету видатків з утримання закладів освіти на І півріччя 
2021 року у сумі 2 526,0 тис. грн. (яка спрямована на заробітну плату 
працівників загальноосвітніх шкіл, крім педагогічних працівників); 

- кошти бюджету міської територіальної громади - 40 333,2 тис. 
грн., з них  8 111,1 тис. грн. спрямовано на розрахунки за енергоносії та 
комунальні послуги.                                           

        
Охорона здоров’я 

Обсяг видатків по галузі «Охорона здоров’я» на 2021 рік за рахунок 
коштів загального фонду бюджету передбачений в сумі 16 872,5 тис. грн., в 
т.ч.:  

-    субвенції - 2 155,0 тис. грн.;  
- кошти міського бюджету - 14 717,5 тис. грн. 

Згідно проекту рішення обласної ради «Про обласний бюджет 
Житомирської області на 2021 рік» Бердичівській територіальній громаді на І 
півріччя 2021 року передбачена субвенція з місцевого бюджету на здійснення 
підтримки окремих закладів та заходів у системі охорони здоров’я за рахунок 
відповідної субвенції з державного бюджету (цільові видатки на лікування 
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хворих на цукровий та нецукровий діабет). За рахунок цих коштів 
планується забезпечення препаратами iнсулiну 486 хворих на цукровий діабет. 

 
За рахунок коштів бюджету МТГ передбачено видатки на виконання 

завдань Програми розвитку галузі «Охорони здоров’я», з них: 
На КНП  «Центр первинної медико-санітарної допомоги» БМР 

спрямовано:  
• 1 750,0 тис.грн. - на відшкодування вартості лікарських засобів, які 

будуть видаватися за пільговими рецептами, з них: 
 850,0 тис.грн. - безкоштовне забезпечення жителів МТГ, які мають певні 

рідкісні (орфанні) хвороби;  
 5,0 тис.грн. - безкоштовне забезпечення імуносупресорами хворих після 

трансплантації нирки;  
 895,0 тис.грн. - безкоштовне та пільгове забезпечення жителів МТГ 

лікарськими засобами за рецептами лікарів у разі амбулаторного лікування 
окремих груп населення та за певними категоріями захворювань відповідно до 
постанови Кабінету Міністрів України від 17.08.1998 року №1303. 

• 1 103,2 тис. грн., – на забезпечення медикаментами та технічними 
засобами відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 17.08.1998 
року № 1301 (туберкуліни, вакцини та інше); 

• 153,3 тис. грн. – на безкоштовне забезпечення продуктами дитячого 
харчування дітей перших двох років життя із малозабезпечених сімей, яким 
призначається та виплачується державна допомога згідно з Законом України 
"Про державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім’ям". 

На КНП «Бердичівська міська лікарня» БМР спрямовано:  
• 1 600,0 тис.грн. - безкоштовне та пільгове забезпечення жителів 

міської територіальної громади лікарськими засобами за рецептами лікарів у 
разі амбулаторного лікування окремих груп населення та за певними 
категоріями захворювань відповідно до постанови Кабінету Міністрів України 
від 17.08.1998 року №1303; 

• 300,0 тис. грн. - безкоштовне забезпечення лікарськими засобами та 
лікувальним харчуванням дітей з інвалідністю, які мають певні рідкісні 
(орфанні) хвороби; 

• 1 581,6 тис. грн. – забезпечення функціонування Центру детоксикації 
та медичного витвереження. 

Крім того, на медичну галузь спрямовано  6 576,0 тис.грн. на оплату 
комунальних послуг та енергоносіїв закладів охорони здоров’я за рахунок 
коштів бюджету Бердичівської МТГ, що повністю забезпечить потребу в 
коштах на оплату енергоносіїв за діючими тарифами 2020 року з врахуванням 
коефіцієнтів зростання.  
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Також враховано 811,4 тис. грн. на заробітну плату з нарахуваннями 

за стажування лікарів-інтернів  2-3-го років навчання та 360,0 тис. грн. на 
безкоштовне надання послуг зубопротезування пільговим категоріям 
населення. Ці видатки не фінансуються Національною службою здоров’я. 

    
Житлово-комунальне господарство 

За рахунок коштів  бюджету у 2021 році передбачені видатки на галузь  
житлово-комунального господарства у сумі 29 499,4 тис. грн. згідно напрямків 
використання  коштів, визначених  Програмою розвитку житлово-
комунального  господарства, а саме: 

Назва  видатків Проект на 2021 рік 
(тис. грн.) 

Благоустрій, в т.ч.: 25 499 ,4 
-КП "Комбінат комунальних послуг м. Бердичева" 766, 2 
-електроосвітлення вулиць міста (МКАРС) 6 733, 2 
-МКП «Бердичівкомунсервіс» 18 000,0 
Поточній ремонт доріг 2 000,0 
Відшкодування різниці між розміром ціни (тарифу) на 
ЖКП та розміром економічно обґрунтованих витрат на 
їх виробництво (надання) 2 000,0 

 
Крім того, заплановано видатки на фінансування енергозберігаючих 

заходів у сумі 50,0 тис. грн. (на виконання Програми з енергозбереження та 
підвищення енергоефективності в житловій сфері міста Бердичева). 

 
Соціальний захист та соціальне забезпечення 

На утримання галузі соціального захисту та соціального забезпечення у 
2021 році передбачено видатки у сумі 19 299,2 тис. грн., з них на оплату праці 
–  9 233,0 тис. грн., на розрахунки за енергоносії - 140,9 тис. грн. 

Кошти бюджету Бердичівської МТГ будуть спрямовані на утримання 
бюджетних установ: територіального центру соціального обслуговування 
(надання соціальних послуг), міського центру соціальних служб, центру 
комплексної реабілітації для дітей з інвалідністю, виплату грошової 
компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам 
похилого віку,  матеріальні допомоги та пільгове перевезення мешканців міста 
та інші. 

Крім того, згідно проекту рішення обласної ради «Про обласний бюджет 
Житомирської області на 2021 рік» Бердичівській територіальній громаді  
передбачена інша субвенція з місцевого бюджету (на пільгове медичне 
обслуговування громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської 
катастрофи) в сумі  49,6 тис. грн. 

 
Культура і мистецтво  

Обсяг видатків на 2021 рік на галузь «Культура і мистецтво»  визначений 
у сумі 19 762,6 тис. грн., з них на оплату праці – 16 357,0 тис. грн., на 
розрахунки за енергоносії - 2 027,2 тис. грн.  
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За рахунок коштів, спрямованих на галузь «Культура» будуть 

утримуватись Централізована бібліотечна система (центральна бібліотека, 
дитяча бібліотека та 6 філій), Музей історії, Міський Палац культури ім. 
О.А.Шабельника та проводитись загальноміські заходи. 

Крім того, на фінансову підтримку КП «Міська редакція радіомовлення» 
передбачено кошти  у сумі 155,0 тис. грн. 
      

Фізична культура і спорт 
В бюджеті передбачаються видатки на утримання: 
- 2 дитячо-юнацьких спортивних шкіл (846 дітей); 
- КУ«Фізкультурно-оздоровчий комплекс – міський плавальний 
басейн»(25 490 відвідувань); 
-  міського центру фізичного здоров’я населення «Спорт для всіх» 
(14 500 відвідувань); 
- проведення навчально-тренувальних зборів і змагань; 
- виплату стипендій найкращим спортсменам міста; 
- фінансову   підтримку   громадським   організаціям   фізкультурно-

спортивної спрямованості. 
Обсяг видатків загального фонду на утримання галузі  запланований у 

сумі 13 578,9 тис. грн., з них на оплату праці – 10 368,3 тис. грн., на 
розрахунки за енергоносії – 1 306,1 тис. грн.  

 
   

Запобігання та ліквідація надзвичайних ситуацій 
На запобігання та ліквідацію надзвичайних ситуацій передбачено            

5 533,5 тис. грн., у тому числі: 
Міська комунальна аварійно-рятувальна служба  - 4 592,3 тис. грн.; 
Міська комунальна пошуково-рятувальна служба на воді - 941,2 тис. грн. 

  
Згідно зі статтею 24 Бюджетного кодексу України в бюджеті 

Бердичівської міської територіальної громади передбачено утворення 
резервного фонду бюджету в сумі 2 100,0 тис. грн., що становить 0,4 
відсотка від очікуваних видатків загального фонду бюджету на 2021 рік, для 
здійснення протягом року непередбачених видатків, що не мають постійного 
характеру і не могли бути передбачені при складанні проєкту бюджету. 

 
Державне управління 

На виконання завдань і функцій, покладених на органи місцевого 
самоврядування з урахуванням переданих повноважень від органів державної 
влади, планується спрямувати у 2021 році 50 940,5 тис. грн.  

За рахунок цих коштів проводиться фінансування: 
-  апарату виконавчого комітету та самостійних управлінь:  праці, сім’ї 

та соціального захисту населення, освіти, житлово-комунального 
господарства, управління містобудування, архітектури та земельних відносин, 
фінансове управління; 

- відділів: культури, охорони здоров’я, комунальної власності, молоді та 
спорту. 
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Крім того, заплановано видатки на програми: 
- виконавчому комітету: на сплату членських внесків до асоціацій 

органів місцевого самоврядування – 80,0 тис. грн.;  
- відділу культури - 545,0 тис. грн. на проведення загальноміських 

заходів; 
-  управлінню містобудування, архітектури та земельних відносин – 

342,0  тис. грн. на здійснення заходів з землеустрою (на виконання Програми 
розвитку земельних відносин  в місті Бердичеві). 

 
Видатки спеціального фонду бюджету Бердичівської міської 

територіальної громади на 2021 рік складають  20 762,2 тис. грн., з них: 
         * видатки за рахунок власних надходжень бюджетних установ – 14 143,0 
тис. грн.; 

* видатки у сфері охорони навколишнього природного середовища -     
190,0 тис. грн.; 
         * видатки бюджету розвитку – 6 429,2 тис. грн., з них: 800,0 тис. грн. – за 
рахунок доходів бюджету розвитку, 5 300,0 тис. грн. - кошти, що передаються 
із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду) та 329,2 тис. 
грн. - кошти субвенції, що передаються із загального фонду до бюджету 
розвитку (спеціального фонду). 

 
Видатки бюджету розвитку планується спрямувати на такі об’єкти:  

Назва 
розпорядника 

коштів 

Назва об’єкта відповідно до проектно-
кошторисної документації, тощо КПКВК КЕКВ Проект  

на 2021 р. 

Управління 
освіти і науки 

Субвенція з мб на надання державної 
підтримки особам з особливими освітніми 
потребами за рахунок відповідної субвенції з 
дб (придбання спеціальних засобів корекції 
для вихованців інклюзивних груп закладів 
дошкільної освіти) (кошти, що передаються) 

0611010 3110 89 775 

Субвенція з мб на надання державної 
підтримки особам з особливими освітніми 
потребами за рахунок відповідної субвенції з 
дб (придбання спеціальних засобів корекції 
для учнів інклюзивних класів закладів 
загальної середньої освіти) (кошти, що 
передаються) 

0611020 3110 239 400 

Ремонтно-реставраційні роботи Центру 
позашкільної освіти ім. О.Разумкова по вул. 
Вінницька, 21 в м. Бердичеві 
(співфінансування) 0617361 

3143 500 000 

 Будівництво дошкільного навчального 
закладу на 200 місць по вул. Братів 
Міхеєвих, 2а в м. Бердичеві (завершення 
будівництва) (співфінансування)   

3122 500 000 

КУ «ФОК - 
міський 

плавальний 
бассейн» 

Капітальний ремонт міського плавального 
басейну по провулку Ветеринарному, 9 в м. 
Бердичеві  (співфінансування) 

1117325 3132 500 000 
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Управління 
житлово-

комунального 
господарства  

Придбання автомобіля для надання 
ритуальних послуг 1216030 3210 300 000 

Реконструкція мереж водопостачання МКП 
"Бердичівводоканал" м. Бердичева 
(співфінансування) 

1217310 

3210 1 400 000 

Капітальний ремонт котелень КП 
«Бердичівтеплоенерго» з заміною 
теплотехнічного обладнання в м. Бердичеві 
(співфінансування) 

3210 2 000 000 

Капітальний ремонт міжсекторних доріг 
кладовища по вул. Бистрицькій, 116 (сектор 
25, 26, 27, 28, 48, 49, 50, 51) в м. Бердичеві 

3210 150 000 

Капітальний ремонт міжсекторних доріг 
кладовища по вул. Бистрицькій, 116 (сектор 
1 Б, 1, 2, 3, 24, 12-А, 12, 13, 14, 15, 22, 17, 19) 
в м. Бердичеві 

3210 550 000 

Капітальний ремонт дорожнього покриття 
вул.. Березневої в м. Бердичеві 1217461 3210 200 000 

 РАЗОМ:  х  х 6 429 175 
 

Фінансування 
 Профіцит за загальним фондом бюджету Бердичівської міської 
територіальної громади  складає  7 329,2 тис. грн., напрямом використання 
якого визначено передачу коштів із загального фонду бюджету до бюджету 
розвитку (спеціального фонду). 
 Дефіцит спеціального фонду бюджету Бердичівської міської 
територіальної громади  складає  7 329,2 тис. грн., джерелами покриття якого 
визначено надходження із загального фонду до бюджету розвитку 
(спеціального фонду). 

 
Кредитування бюджету 

Фінансовому управлінню міської ради за бюджетною програмою 
«Надання коштів для забезпечення гарантійних зобов'язань за позичальників, 
що отримали кредити під місцеві гарантії» передбачено 1 700,0 тис. грн. для 
надання поворотних кредитів, що можуть надаватися у разі нестачі власних 
коштів комунальному підприємству «Бердичівтеплоенерго» на виконання 
зобов’язань по кредитному договору перед Північною Екологічною 
Фінансовою Корпорацією (НЕФКО) відповідно до умов частини 15 статті 17 
Бюджетного кодексу України. 

 
Місцевий борг та гарантований  борг 

З метою модернізації систем централізованого теплопостачання, 
підвищення енергетичної та екологічної ефективності, а також якості 
експлуатаційної діяльності в централізованому опаленні Бердичівською 
міською радою надано гарантії Комунальному підприємству 
«Бердичівтеплоенерго»   для забезпечення виконання боргових зобов’язань за 
кредитом, який планується отримати у 2021 році від Північної Екологічної 
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Фінансової Корпорації (НЕФКО), для реалізації інвестиційного проекту 
«Капітальний ремонт котелень КП «Бердичівтеплоенерго» зі заміною 
теплотехнічного обладнання в м. Бердичеві. 

На 31 грудня 2021 року визначено граничний обсяг гарантованого 
міською радою боргу у сумі  5 845, 000 тис. грн.  

Станом на 31 грудня  2021 року місцевий борг відсутній. 
 
 Крім того, проєкт бюджету Бердичівської міської територіальної 
громади на 2021 рік ще може бути уточнений після прийняття Закону України 
«Про Державний бюджет України на 2021 рік» в цілому. 
 
 
Начальник  
фінансового управління        О.Г.Геденач 

 
 


































































	Пояснювальна записка до проєкту бюджету 2021
	- спеціального фонду - 15 133,0 тис. грн., в тому числі бюджет розвитку – 800,0 тис. грн.
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