
Інформація 

 про виконання бюджету Бердичівської МТГ  

за січень 2022 року 
 

У січні 2022 року до бюджету громади (з трансфертами) надійшло 

47432,6 тис.грн, що на  9 596,9 тис.грн,  або на 25,4% більше показників 

відповідного минулого періоду, у тому числі: 

 доходів загального фонду надійшло 45133,7 тис.грн, що на 8034,9 

тис.грн, або на 21,7% більше; 

 доходів спеціального фонду надійшло 2 298,9 тис.грн, що на 1562,0 

тис.грн, або в 3 рази більше. 

 

У січні 2022 року  бюджет громади (з трансфертами) виконано на 101,2% 

планових показників, у тому числі: 

 доходи загального фонду виконано  на 101,1%; 

 доходи спеціального фонду виконано  на 105,5%. 

 

До загального фонду бюджету надійшло власних доходів у сумі   30300,9            

тис.грн, що становить 101,5% планових показників.  

Основними бюджетоформуючими платежами які займають найбільшу 

питому вагу у структурі загального фонду є: 

 податок на доходи фізичних осіб – 62,5%, або  18 948,9 тис. грн; 

 єдиний податок -19,8%, або  6009,5 тис.грн; 

 плата за землю – 8,2%, або  2496,3 тис.грн; 

 акцизний податок – 4,3%, або  1 313,2 тис. грн. 

   Ріст показників загального фонду за січень 2022 року до аналогічного 

періоду минулого року становить 4269,3 тис.грн, або на 16,4%. 

 

До спеціального фонду бюджету (без трансфертів) надійшло – 2298,9 

тис.грн, що становить 105,5% планових показників з них: 38,4% належить 

власним надходженням бюджетних установ (884,7 тис. грн) та 61%  кошти від 

продажу земельних ділянок ( 1401,3 тис. грн.).   Ріст показників спеціального 

фонду за січень 2022 року до аналогічного періоду минулого року становить 

1562,0 тис.грн. 

 

Протягом січня 2022 року до бюджету громади надійшло міжбюджетних 

трансфертів на загальну суму 14832,9 тис.грн, які складають 31,3% від 

загальної суми доходів бюджету. 

 

За січень 2022 року з бюджету громади (з урахуванням міжбюджетних 

трансфертів) використано коштів на загальну суму 25 069,3 тис. грн, у тому 

числі: 

- видатки загального фонду - 24 259,2 тис.грн;  

- видатки спеціального фонду – 810,1 тис.грн (власні надходження 

бюджетних установ). 



Із загального фонду бюджету за січень 2022 року профінансовано 

видатки на: 

- оплату праці з нарахуваннями – 17 064,2 тис.грн; 

- продукти харчування – 282,8 тис.грн; 

- оплату комунальних послуг та енергоносіїв – 5 125,1 тис.грн; 

- інші виплати населенню – 177,5 тис.грн;  

- інші поточні видатки – 1 609,6 тис.грн. 

Видатки загального фонду профінансовано в межах надходжень до 

міського бюджету та зареєстрованих зобов’язань в органах державної 

казначейської служби. Станом на 1 лютого 2022 року прострочена 

заборгованість по заробітній платі працівникам бюджетних установ  відсутня.  
 

Фінансове управління   

Бердичівської міської ради 


