
Інформація 

 про виконання бюджету Бердичівської МТГ  

за січень-жовтень 2021 року 
 

       За січень-жовтень 2021 року до бюджету Бердичівської міської територіальної 

громади надійшло 521 504,5 тис.грн, або 102,4% планових показників на відповідний 

період, у тому числі: 

 доходів загального фонду -   485 500,2 тис.грн (102,0%); 

 доходів спеціального фонду – 36 004,4  тис.грн (107,6%). 

       До загального фонду бюджету громади надійшло власних доходів у сумі 318300,2 

тис.грн, що становить 103,3% планових показників та більше від аналогічного 

періоду 2020 року на 19,2%  (+ 51219,4 тис.грн).  

        Податки – основне джерело наповнення бюджету Бердичівської міської 

територіальної громади. Основними бюджетоформуючими податками, за рахунок 

яких досягнуто виконання планових показників за січень-жовтень 2021 року є: 

податок на доходи фізичних осіб – 207 522,9 тис.грн, єдиний податок – 45 505,3 

тис.грн, плата за землю – 31 186,9 тис.грн та акцизний податок – 20 447,7 тис.грн. 

До спеціального фонду бюджету громади надійшло коштів, без урахування 

міжбюджетних трансфертів, на суму 23 441,8тис.грн, у тому числі: 

- бюджет розвитку –10 281,4 тис.грн, з них: кошти від продажу земельних 

ділянок – 10 121,5 тис.грн. та кошти пайової участі у розвитку інфраструктури 

населеного пункту - 159,9 тис.грн.; 

-  власні надходження бюджетних установ – 12 935,1  тис. грн; 

- екологічний податок та грошові стягнення за шкоду, заподіяну порушенням 

законодавства про охорону навколишнього природного середовища – 225,2 тис.грн. 

Протягом січня-жовтня 2021 року до бюджету громади надійшло  

міжбюджетних трансфертів на загальну суму 178 762,6 тис.грн. (99,7% планових 

показників), які складають 34,3% від загальної суми доходів бюджету. 

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

трансфертів) використано коштів на загальну суму 449 725,9 тис. грн, у тому числі: 

- видатки загального фонду - 409 272,5 тис.грн;  

- видатки спеціального фонду  –40 453,3 тис.грн, з них видатки бюджету 

розвитку – 27 657,9 тис.грн. 

Із загального фонду бюджету громади за січень-жовтень 2021 року 

профінансовано видатки на: 

- оплату праці з нарахуваннями – 320 887,3 тис.грн; 

- продукти харчування – 5 456,0 тис.грн; 

- оплату комунальних послуг та енергоносіїв – 17 763,4 тис.грн; 

- соціальне забезпечення – 4 258,2 тис.грн;  

- інші поточні видатки –60 907,6 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 


