
Інформація  

 про виконання бюджету Бердичівської МТГ  

за січень-квітень 2022 року 
 

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

225 842,2 тис. грн, що на  44 283,1 тис.грн,  або на 24,4% більше показників 

відповідного періоду минулого року, у тому числі: 

 доходів загального фонду надійшло у сумі 221 411,3 тис.грн, що на 51 494,2 

тис.грн, або на 30,3% більше; 

 доходів спеціального фонду надійшло у сумі 4 430,9 тис.грн, що на 7 211,1 

тис.грн, або в 2,6 рази менше. 

У січні- квітні 2022 року  бюджет громади (з трансфертами) виконано на 

97,2% планових показників, у тому числі: 

 доходи загального фонду виконано  на 100,7%; 

 доходи спеціального фонду виконано  на 35,1%. 

До загального фонду бюджету надійшло власних доходів у сумі 162 073,2   

тис.грн, що становить 101,1% планових показників.  

 Основними бюджетоформуючими платежами, які займають найбільшу питому 

вагу у структурі загального фонду є: 

 податок на доходи фізичних осіб – 77,5 %, або  125 558,5 тис. грн; 

 єдиний податок – 12,1%, або  19 639,9 тис.грн; 

 плата за землю – 4,4 %, або  7 174,6 тис.грн; 

 акцизний податок – 3,3%, або  5 371,1 тис. грн. 

 Ріст показників загального фонду за січень-квітень 2022 року до 

аналогічного періоду минулого року становить 42 665,5 тис.грн, або на 135,7 %. 

До спеціального фонду бюджету (без трансфертів) надійшло – 4 430,9 тис.грн, 

що становить 35,1% планових показників, з них найбільші: 65,2 % належить 

власним надходженням бюджетних установ (2889,9 тис. грн) та  31,6% - кошти від 

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

фонду за січень–квітень 2022 року до аналогічного періоду минулого року 

становить 6 461,1 тис.грн. 

Протягом січня-квітня 2022 року до бюджету громади надійшло 

міжбюджетних трансфертів на загальну суму 59 338,1 тис.грн, які складають 26,3% 

від загальної суми доходів бюджету. 

 

За січень-квітень 2022 року з бюджету громади (з урахуванням міжбюджетних 

трансфертів) використано коштів на загальну суму 177 600,6 тис. грн, у тому числі: 

- видатки загального фонду - 171 914,5 тис.грн;  

- видатки спеціального фонду – 5 686,1 тис.грн (у тому числі видатки 

бюджету розвитку – 2 730,5 тис.грн). 

Із загального фонду бюджету за січень-квітень 2022 року профінансовано 

видатки на: 

- оплату праці з нарахуваннями – 122 634,6 тис.грн; 

- продукти харчування – 623,4 тис.грн; 

- оплату комунальних послуг та енергоносіїв – 24 692,8 тис.грн; 

- інші виплати населенню – 1 176,3 тис.грн;  



- інші поточні видатки – 22 787,4 тис.грн. 

Видатки загального фонду профінансовано в межах надходжень до  бюджету 

міської територіальної громади та зареєстрованих зобов’язань в органах державної 

казначейської служби. Станом на 1 травня 2022 року прострочена заборгованість по 

заробітній платі працівникам бюджетних установ  відсутня.  
 

Фінансове управління   

Бердичівської міської ради 


