
Інформація 

 про виконання бюджету Бердичівської МТГ  

за січень-липень 2021 року 
 

       За січень-липень 2021 року до бюджету Бердичівської міської територіальної 

громади надійшло 362 432,5 тис.грн, або 104,1% планових показників на відповідний 

період, у тому числі: 

 доходів загального фонду -   336 681,4 тис.грн (101,7%); 

 доходів спеціального фонду – 25 751,1  тис.грн (152,1%). 

       До загального фонду бюджету громади надійшло власних доходів у сумі 

216 414,2 тис.грн, що становить 102,7% планових показників та на 19,7%                        

(+ 35 536,4 тис.грн) більше від аналогічного періоду 2020 року.  

       Основними бюджетоформуючими платежами, за рахунок яких досягнуто 

виконання планових показників, є: податок на доходи фізичних осіб – 142 408,8 

тис.грн, єдиний податок – 30 920,7 тис.грн, плата за землю – 21 446,4 тис.грн та 

акцизний податок – 12 827,1 тис.грн. 

До спеціального фонду бюджету громади надійшло коштів, без урахування 

міжбюджетних трансфертів, на суму 16 082,1тис.грн, у тому числі: 

- бюджет розвитку – 7 368,4 тис.грн, з них: кошти від продажу земельних 

ділянок – 7 208,4 тис.грн. та кошти пайової участі у розвитку інфраструктури 

населеного пункту - 159,9 тис.грн.; 

- власні надходження бюджетних установ – 8 554,4  тис. грн; 

- екологічний податок та грошові стягнення за шкоду, заподіяну порушенням 

законодавства про охорону навколишнього природного середовища – 159,4 тис.грн. 

Протягом січня-липня 2021 року до бюджету громади надійшло у повному 

обсязі міжбюджетних трансфертів на загальну суму 129 936,2 тис.грн, які складають 

35,9% від загальної суми доходів бюджету, з них: 

- дотацій  на загальну суму 5 859,0 тис.грн; 

- субвенцій на загальну суму 124 077,2 тис.грн, у тому числі: освітньої 

субвенції з державного бюджету на суму 95 574,4 тис. грн та субвенції на здійснення 

заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій – 22 682,0 тис.грн. 

За січень-липень 2021 року з бюджету громади (з урахуванням міжбюджетних 

трансфертів) використано коштів на загальну суму 311 347,0 тис. грн, у тому числі: 

- видатки загального фонду - 299 944,8 тис.грн;  

- видатки спеціального фонду  – 11 402,2 тис.грн, з них видатки бюджету 

розвитку – 2 885,5 тис.грн. 

Із загального фонду бюджету громади за січень-липень 2021 року 

профінансовано видатки на: 

- оплату праці з нарахуваннями – 241 513,9 тис.грн; 

- продукти харчування – 4 514,4 тис.грн; 

- оплату комунальних послуг та енергоносіїв – 15 276,9тис.грн; 

- соціальне забезпечення – 1 792,2 тис.грн;  

- інші поточні видатки – 36 847,4 тис.грн. 

Видатки загального фонду профінансовано в межах надходжень до  бюджету 

громади та зареєстрованих зобов’язань в органах державної казначейської служби.  

                  

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
Фінансове управління  

Бердичівської міської ради 


