
БЮДЖЕТ БАРСЬКОЇ МІСЬКОЇ ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ 

ГРОМАДИ НА 2021 РІК. 

Формування проєкту бюджету Барської міської територіальної громади 

на 2021 рік здійснювалось відповідно до вимог чинного Бюджетного кодексу 

України, прогнозних показників економічного і соціального розвитку, 

Податкового кодексу України, інших нормативно-правових актів, та на 

підставі проекту Закону України „Про державний бюджет України на 2021 

рік”.  

Загальний обсяг дохідної частини бюджету Барської міської 

територіальної громади склав 286 785,805 тис.грн.  

 
 



Доходи загального фонду на 2021 рік в середньому зростуть на 106,3% 

до очікуваних надходжень 2020 року.  

 

 
 

 
 



Джерела власних надходжень бюджету Барської міської територіальної 

громади. 

 

Назва Сума, тис. грн. 
Частка у власних 

надходженнях 

ПДФО 106 760,000 67,76% 

Єдиний податок  23 960,000 15,21% 

Акцизний  2 000,000 1,27% 

Плата за землю  14 595,100 9,26% 

Власні надходження 

бюджетних установ  

2 562,000 

1,63% 

Плата за надання адмін. послуг  1 062,500 0,67% 

Інші надходження  1 549,530 0,98% 

Податок на нерухоме майно, 

відмінне від зем. ділянки 

5 062,6 3,21% 

 

Найбільшу питому вагу у власних доходах бюджету ОТГ займає 

податок на доходи фізичних осіб. Його частка в загальній сумі надходжень 

складає 67,76% Так, податку на доходи фізичних осіб на 2021 рік сплановано 

106 760,0 тис. грн. 



 

Видатки бюджету Барської міської територіальної громади на 2021 рік. 

Загальний обсяг видатків бюджету Барської міської територіальної 

громади на 2021 рік прогнозується в обсязі 286 785,805 тис. грн., в тому 

числі  

 за загальним фондом – 272 644,374 тис. грн.  

 за спеціальним фондом – 14 141,431 тис. грн. 

 

 

Кошти що передаються з загального фонду до спеціального фонду, 

фонду розвитку 10 418,431тис. грн. 

Структура видатків відповідно до галузей (загальний фонд), тис. грн. 

 

Загальний обсяг видаткової частини 272 644,374 

Державне управління  26 646,114 

Охорона здоров'я 5 515,445 

Інші програми та заходи, повязані з економічною 

діяльністю 1 000,000 

Здійснення заходів із землеустрою 350,000 

Громадський порядок та безпека 525,000 

Освіта 193 792,522 

Соціальний захист та соціальне забезпечення 10 760,730 

Служба у справах дітей 799,728 

Культура і мистецтво 18 714,431 

Житлово-комунальне господарство 13 540,404 

Резервний фонд 1 000,000 



 

Видатки бюджету на 2021 рік по загальному фонду складають – 

272 644,374 тис. грн. 

При формуванні бюджету Барської міської територіальної громади в 

першочерговому порядку планувались видатки по захищених статтях витрат, 

визначених у проєкті рішення про прийняття бюджету Барської міської 

територіальної громади. 

Видатки в розрізі статей видатків (тис. грн.) 

Заробітна плата з нарахуванням  223 093,963 

Продукти харчування 7 994,310 

Оплата комунальних послуг та 

енергоносіїв 14 650,804 

Інші виплати населеню 1 335,539 

Інше 39 711,189 



 



Освіта 

Обсяг видатків на утримання закладів освіти Барської міської 

територіальної громади по загальному фонду становить 196 111,635 тис. грн. 

в тому числі за рахунок: 

- освітньої субвенції в обсязі 103 546,5 тис. грн.; 

- дотації в обсязі 23 020,4 тис. грн.; 

- субвенції з місцевого бюджету на здійснення переданих видатків у сфері 

освіти за рахунок коштів освітньої субвенції в обсязі 1 814,250 тис. грн.; 

- субвенції з місцевого бюджету на надання державної підтримки особам з 

особливими освітніми потребами за рахунок відповідної субвенції з 

державного бюджетув обсязі 852,925 тис. грн. 

Основним критерієм формування видатків на утримання закладів освіти 

було забезпечення коштів на заробітну плату з нарахуваннями працівникам 

цих закладів, забезпечення медикаментами, продуктами харчування та 

енергоносіями. 

 



Охорона здоров’я 

Обсяг видатків на охорону здоров’я на І квартал 2021 року затверджений 

в сумі 5 515,445 тис. грн.,  

 

Культура і мистецтво. 

Обсяг видатків бюджету на утримання галузі культури і мистецтва на 

2021 рік становить 18 714,431 тис. грн. 

 
 



Житлово - комунальне господарство 

Видатки на утримання житлово-комунального господарства плануються 

кошти в обсязі 23 672,722 тис. грн. 

 

 

 

Бюджет Барської міської територіальної громади є збалансованим за 

доходами та видатками. 


