
Аналіз виконання 

бюджету Барської міської ОТГ 

станом на 01.04.2018 р. 
 

На 2018 рік загальний обсяг доходів бюджету складає 96 174 565,00 грн. та видатків  

96 174 565 грн., в тому числі: 

Загальний фонд: Доходи 93919965,00 грн.,Видатки 89000440,00 грн. 

 

Спеціальний фонд: Доходи 2254600,00 грн., Видатки 7174125,00 грн., в тому числі бюджет 

розвитку 5149525,00 грн. 

 

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

4919525,00 грн. 

 

Станом на 01.04.2018 року загальний обсяг складає: 

Доходів 103825627,00 грн. з них: загальний фонд – 101566027,00 грн., спеціальний фонд – 

2259600,00 грн. 

Видатків 106903262,00 грн. з них: загальний фонд – 96694602,00 грн., спеціальний фонд – 

10208660,00 грн. 

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

7949060,00 грн. 

 

Зміни відбулися за рахунок: 

- уточнення планових показників по додатковій дотації в сумі 6616062,00 грн.; 

- субвенції з районного бюджету на здійснення заходів щодо соціально-економічного 

розвитку окремих територій за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету в 

сумі 1000000,00 грн.; 

- іншої субвенції з місцевого бюджету в сумі 30000,00 грн. 

 
Виконання доходів бюджету Барської міської ОТГ за 3 місяці 2018 року 

Дохідна частина бюджету Барської міської ОТГ на 2018 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 01.04.2018 року – 25054,26 тис. грн., або 108,65% до показників затверджених 

сесією міської ради з урахуванням внесених змін, в тому числі доходів загального фонду (без 

офіційних трансфертів) – 12394,96 тис. грн., з них: 

- по найбільшому бюджетоутворюючому джерелу – податок на доходи фізичних осіб 

(питома вага в надходженнях – 61,5%) надійшло до бюджету 7627,95 тис. грн., або 106,55% 

від фактичних показників затвердженого плану на 2018 рік, надходження якого на 469,1 

тис. грн. більше затвердженого плану /зросла база оподаткування у зв’язку з збільшенням 

мінімальної заробітної плати до 3723,00 грн./ 

- акцизного податку – 238,6 тис. грн., що становить 100,45% затвердженого плану на січень-

березень місяць 2018 р. 

- місцеві податки та збори надійшли в сумі 3036,8 тис. грн., з них: земельний податок з 

юридичних осіб – 346,8 тис. грн., земельний податок з фізичних осіб – 39,6 тис. грн., 

орендна плата за землю з юридичних осіб – 595,3 тис. грн., орендна плата за землю з 

фізичних осіб – 142,5 тис. грн., єдиний податок – 1859,2 тис. грн.  

- адміністративних зборів і платежів – 351,4 тис. грн., або на 66,2 тис. грн. більше 

затвердженого плану, що становить 123,23% виконання. 



- державне мито – 3,8 тис. грн., що на 0,1 тис. грн. менше затвердженого плану на період. 

З державного бюджету до бюджету ОТГ надійшло станом на 01.04.2018 р.: 

 освітньої субвенції – 6755,7 тис. грн. 100% до затвердженого плану, 

 медичної субвенції – 3745,9 тис. грн.. 100% до затвердженого плану,  

 додаткової дотації – 1157,7 тис. грн.. 100% до затвердженого плану. 

Виконання видатків бюджету Барської міської ОТГ за 3 місяці 2018 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 01.04.2018 року по загальному фонду склали – 23267,2 тис. грн., що 

складає 86,57% до уточненого плану на відповідний період. 

При фінансуванні міського бюджету в першочерговому порядку фінансувались видатки по 

захищених статтях витрат, визначених у рішенні про прийняття міського бюджету. 

У загальній структурі видатків бюджету видатки на оплату праці з нарахуваннями 

становлять – 13630,6 тис. грн. На оплату спожитих енергоносіїв витрачено – 1845,2 тис. грн. 

Загальні видатки на утримання загальноосвітніх шкіл за 3 місяці 2018 року – 9640,9 тис. грн., 

при уточненому плані 11034,5 тис. грн., що становить 87,37%. 

Витрати на утримання дитячих дошкільних закладів станом на 01.04.2018р. – 4382,3 тис. 

грн., що складають 83,22%, при уточненому плані – 5266,02 тис. грн. 

По школі естетичного виховання (Барська дитяча музична школа) видатки становлять 822,4 

тис. грн., що складають 87,08% до уточненого плану 944,4 тис. грн. на період січень-березень 

місяць 2018 року. 

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

с. Антонівка/ становлять за поточний період – 364,4 тис. грн., що складають 95%, при уточненому 

плані 383,01 тис. грн. 

На соціальний захист населення /матеріальна допомога на лікування, поховання/ 

профінансовано видатків на суму – 57,9 тис. грн., що становить 78,28% від планових показників. 

На проведення видатків по фінансуванню благоустрою міста за звітний період 

профінансовано 1368,2 тис. грн., що складають 89,1%, ці кошти спрямовані на проведення робіт 

по благоустрою громади та стабільної роботи комунального підприємства. 

До районного бюджету станом на 01.04.2018р. передано кошти іншої субвенції по 

загальному фонду – 858,1 тис. грн.  

 

Інші видатки загального фонду міського бюджету профінансовані відповідно до планових 

показників на січень-березень місяць 2018 року. 

Видатки проводились за рахунок субвенцій з державного бюджету та коштів місцевого 

бюджету. 

 

Начальник фінансового відділу                                                                              Ковтун І.М. 

 


