
Аналіз виконання 

бюджету Барської міської ОТГ 

станом на 01.02.2019 р. 
 

На 2019 рік загальний обсяг доходів бюджету складає 112 446 041,00 грн. та видатків  

112 446 041,00 грн., в тому числі: 

Загальний фонд: Доходи 110 442 486,00 грн., Видатки 106 830 416,00 грн. 

 

Спеціальний фонд: Доходи 2 003 555,00 грн., Видатки 5 615 625,00 грн., в тому числі бюджет 

розвитку 3 922 070,00 грн. 

 

Кошти що передаються з загального фонду до спеціального фонду, фонду розвитку 

3 612 070,00 грн. 

 

Станом на 01.02.2019 року змін у розписі бюджету Барської міської ОТГ не відбулось. 

 
Виконання доходів бюджету Барської міської ОТГ за січень місяць 2019 року 

Дохідна частина бюджету Барської міської ОТГ на 2019 рік сформована з врахуванням 

прогнозних показників соціально – економічного розвитку ОТГ, відповідно до норм чинного 

Податкового та Бюджетного кодексів України з урахуванням законопроектів внесених Кабінетом 

Міністрів України. 

Склад доходів міського бюджету на 2018 рік визначений відповідно до ст. 64,69,69.1 

Бюджетного кодексу України, Податкового кодексу України зі змінами, інших нормативно-

правових документів.  

До бюджету Барської міської ОТГ надійшло доходів загального фонду (із врахуванням 

трансфертів) на 01.02.2019 року – 8 170,088 тис. грн., або 107,83% до показників затверджених 

сесією міської ради, в тому числі доходів загального фонду (без офіційних трансфертів) – 

4 122,947 тис. грн., що становить 116,81% до планових показників, понад план надійшло 

593,399тис. грн. Надходження доходів загального фонду: 

- по найбільшому бюджетоутворюючому джерелу – податок на доходи фізичних осіб 

(питома вага в надходженнях – 67,3%) надійшло до бюджету 2 775,001 тис. грн., або 

114,1% від фактичних показників затвердженого плану на 2019 рік, надходження якого на 

342,983 тис. грн. більше затвердженого плану (зросла база оподаткування у зв’язку з 

збільшенням мінімальної заробітної плати до 4173,00 грн.) 

- акцизного податку – 106,19 тис. грн., що становить 127,43% затвердженого плану на січень 

місяць 2019 р., понад план отримано до бюджету 22,855 тис. грн. 

- місцеві податки та збори надійшли в сумі 1 106,439 тис. грн., з них: земельний податок з 

юридичних осіб – 67,334 тис. грн., земельний податок з фізичних осіб – 12,687 тис. грн., 

орендна плата за землю з юридичних осіб – 288,241 тис. грн., орендна плата за землю з 

фізичних осіб – 55,595 тис. грн., єдиний податок – 662,383 тис. грн.  

- адміністративних зборів і платежів – 124,307 тис. грн., що становить 130,96% виконання. 

- державне мито – 8,634 тис. грн., що на 7,049 тис. грн. більше затвердженого плану на 

період. 

З державного бюджету до бюджету ОТГ надійшло станом на 01.02.2019 р.: 

 освітньої субвенції – 2579,9 тис. грн. 100% до затвердженого плану; 

 медичної субвенції – 943,3 тис. грн. 100% до затвердженого плану; 

 дотації – 519,741 тис. грн. 100% до затвердженого плану. 

 

 



Виконання видатків бюджету Барської міської ОТГ за січень місяць 2019 року 

Одержані міським бюджетом доходи забезпечили загальну позитивну тенденцію в частині 

фінансування видатків, а саме: 

 своєчасно виплачено заробітну плату працівникам бюджетних установ, профінансовано 

енергоносії та комунальні послуги, які споживаються бюджетними установами; 

 профінансовано інші видатки, необхідні для виконання бюджетними установами своїх 

функцій та пріоритетні програми; 

Видатки бюджету на 01.02.2019 року по загальному фонду склали – 7 953,072 тис. грн., що 

складає 81,9% до уточненого плану на відповідний період. 

При фінансуванні міського бюджету в першочерговому порядку фінансувались видатки по 

захищених статтях витрат, визначених у рішенні про прийняття бюджету Барської міської ОТГ. 

У загальній структурі видатків бюджету видатки на оплату праці з нарахуваннями 

становлять – 5249,041 тис. грн. На оплату спожитих енергоносіїв витрачено – 680,5 тис. грн. 

Загальні видатки на утримання загальноосвітніх шкіл за січень місяць 2019 року – 3622,5 

тис. грн., при уточненому плані 4184,7 тис. грн., що становить 86,6%. 

Витрати на утримання дитячих дошкільних закладів станом на 01.02.2019р. – 1467,5 тис. грн., 

що складають 70,3%, при уточненому плані – 2088,4 тис. грн. 

По школі естетичного виховання (Барська дитяча музична школа) видатки становлять 319,2 

тис. грн., що складають 77,63% до уточненого плану 411,2 тис. грн. на січень місяць 2019 року. 

Витрати по установах культури /Барська районна бібліотека, бібліотека с. Антонівка та 

клуб с. Антонівка/ становлять за поточний період – 118,9 тис. грн., що складають 80,4%, при 

уточненому плані 148,0 тис. грн. 

На проведення видатків по фінансуванню благоустрою міста за звітний період 

профінансовано 383,2 тис. грн., що складають 86,43% планових показників, ці кошти спрямовані 

на проведення робіт по благоустрою громади та стабільної роботи комунального підприємства. 

До районного бюджету станом на 01.02.2019р. передано кошти іншої субвенції по загальному 

фонду – 302,9 тис. грн.  

 

Інші видатки загального фонду міського бюджету профінансовані відповідно до планових 

показників на січень місяць 2019 року. 

Видатки проводились за рахунок субвенцій з державного бюджету та коштів місцевого 

бюджету. 

 

 

Начальник фінансового відділу                                                                              Ковтун І.М. 

 


