
Аналіз виконання 

бюджету Барської міської ОТГ 

станом на 01.04.2021 року 
 

На 2021 рік загальний обсяг доходів бюджету складає 292 885 805,00 грн. та видатків 

292 885 805,00 грн., в тому числі: 

Загальний фонд 

Доходи 289 162 805,00 грн. 

Видатки 275 144 374,00 грн. 

 

Спеціальний фонд 

Доходи 3 723 000,00 грн., в тому числі бюджет розвитку 540 000,00 грн. 

Видатки 17 741 431,00 грн., в тому числі бюджет розвитку 6 840 030,00 грн. 

 

Кошти що передаються з загального фонду до спеціального фонду, фонду розвитку 14 018 

431,00 грн. 

 

 

Станом на 01.04.2021 року враховуючи зміни у розписі бюджету Барської міської ТГ 

загальний обсяг складає: 

Доходів 298 868 004,00 грн. з них: загальний фонд – 292 988 965,00 грн., спеціальний фонд – 

5 879 039,00 грн. 

Видатків 310 581 245,22 грн. з них: загальний фонд – 285 169 352,70 грн., спеціальний фонд – 

25 411 892,52грн. 

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

18487808,00 грн. 

 
Виконання доходів бюджету Барської міської ТГ за січень-березень 2021 року 

Дохідна частина бюджету Барської міської ТГ на 2021 рік сформована з врахуванням 

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

Податкового та Бюджетного кодексів України з урахуванням законопроектів внесених Кабінетом 

Міністрів України. 

Склад доходів бюджету територіальної громади на 2021 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 ТГ надійшло доходів загального фонду (із врахуванням 

трансфертів) на 01.04.2021 року – 62 477,607 тис. грн., або 103,64% до показників затверджених 

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

33 504,950 тис. грн., що становить 115,14% до планових показників. Надходження доходів 

загального фонду: 

- по найбільшому бюджетоутворюючому джерелу – податок на доходи фізичних осіб 

(питома вага в надходженнях – 64,98%) надійшло до бюджету 21 771,168 тис. грн., або 

112,99% від фактичних показників затвердженого плану на 2021 рік, надходження якого на 

2 502,638 тис. грн. більше затвердженого плану (зросла база оподаткування у зв’язку з 

збільшенням мінімальної заробітної плати до 6 000,00 грн.) 

- акцизного податку – 480,316 тис. грн., що становить 105,8% затвердженого плану на січень 

- березень 2021 р. 

- місцеві податки та збори надійшли в сумі 8 852,431 тис. грн., з них: податку на нерухоме 

майно, відмінне від земельної ділянки надійшло 632,771 тис. грн., земельний податок з 

юридичних осіб – 654,201 тис. грн., земельний податок з фізичних осіб – 70,706 тис. грн., 

орендна плата за землю з юридичних осіб – 1 433,573 тис. грн., орендна плата за землю з 

фізичних осіб – 281,378 тис. грн., єдиний податок – 5 771,884 тис. грн.  

- адміністративних зборів і платежів – 446,658 тис. грн., що становить 151,46% виконання. 

- державне мито – 2 984 тис. грн., що становить 36,17% виконання плану на період. 



З державного бюджету до бюджету ТГ надійшло станом на 01.04.2021 р.: 

 освітньої субвенції – 21 868,7 тис. грн. 100% до затвердженого плану; 

 базова дотація – 5 755,2 тис. грн. 100% до затвердженого плану. 

Виконання видатків бюджету Барської міської територіальної громади 

за січень - березень 2021 року 

Одержані місцевим 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 станом на 01.04.2021 року по загальному фонду становлять – 62434,961 

тис. грн., що складає 76% до уточненого плану на відповідний період. 

При фінансуванні бюджету Барської міської територіальної громади в першочерговому 

порядку фінансувались видатки по захищених статтях витрат, визначених у рішенні про 

прийняття бюджету Барської міської ТГ. 

У загальній структурі видатків бюджету видатки на оплату праці з нарахуваннями 

становлять – 49 152,943 тис. грн. та становить 84% до загального обсягу видатків. На оплату 

спожитих енергоносіїв витрачено – 3 307,495 тис. грн., частка у загальному обсязі видатків – 52%. 

По галузі «Освіта» освоєно кошти в сумі 41 793,406 тис. грн., що становить 78% до 

запланованих коштів - 53 436,666 тис. грн.  

За рахунок коштів місцевого бюджету видатки на утримання загальноосвітніх навчальних 

закладів за січень - березень 2021 року становлять 10 833,691 тис. грн., при уточненому плані 23 

937,3 тис. грн., що становить 53%. У структурі загальних видатків, частка на оплату праці 

становить – 64%. Освітньої субвенції освоєно в сумі 21 769,304 тис. грн. 

Витрати на утримання закладів дошкільної освіти станом на 01.04.2021р. – 7 788,740 тис. 

грн., що складають 67%, при уточненому плані – 11 615,550 тис. грн. У структурі загальних 

видатків, частка на оплату праці становить – 83,6%. 

По галузі «Соціальне забезпечення» касові видатки за звітний період становлять 5 322,157 

тис. грн., виконання до уточненого плану – 7 860,760 тис. грн. становить 68%. 

На утримання закладів охорони здоров’я /КНП "Барська міська лікарня", КНП "Барський 

медичний центр первинної медико-санітарної допомоги", КНП "Барська міська стоматологічна 

поліклініка"/ профінансовано видатки в сумі 2 816,917 тис. грн. 

На утримання закладів соціальної сфери /Барський міський центр соціально-психологічної 

реабілітації дітей та молоді з функціональними обмеженнями "Еверест", Комунальна установа 

"Центр соціальних послуг", Комунальна установа "Територіальний центр соціального 

обслуговування Барської міської ради"/ заплановано кошти в сумі 2 609,611 тис. грн., 

профінансовано в сумі 1 898,063 тис. грн., що становить 73% від запланованих показників. 

Профінансовано видатки на надання матеріальної допомоги на лікування та поховання на 

суму – 331,5 тис. грн., що становить 98% від планових показників. 

По галузі «Культура» касові видатки за звітний період становлять 4 362,588 тис. грн., 

виконання до уточненого плану – 5 779, 827 тис. грн. становить 75%. 

Витрати по установах культури /бібліотеки, музей, клуби, будинок культури/ становлять за 

поточний період – 1 800,576 тис. грн., що складають 74%, при уточненому плані 2 433,570 тис. 

грн. 

По Барській дитячій музичній школі видатки становлять 1 130,582 тис. грн., що складають 

90% до уточненого плану 1 260,735 тис. грн. на січень - березень місяць 2021 року. 



По КЗ "Дитячо-юнацька спортивна школа "Колос" Барської міської ради" видатки 

становлять 981,078 тис. грн., що становлять 74% до уточненого плану 1 319,478 грн. тис. 

На проведення видатків по фінансуванню благоустрою громади за звітний період 

профінансовано 2 344,649 тис. грн., що складають 80% планових показників, ці кошти спрямовані 

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

Інші видатки загального фонду міського бюджету профінансовані відповідно до планових 

показників на період січень - березень 2021 року. 

Для того, щоб будь-який житель громади, зміг розібратися в мові цифр, зрозуміти, з чого 

формується бюджет, і на що витрачаються бюджетні кошти пропонуємо використовувати 

спеціальний портал «Відкритий бюджет» Open Budget.  

Портал розкриває основні аспекти бюджетного процесу, містить відомості про основні 

параметри бюджету, структуру доходів і витрат бюджету Барської міської ТГ. 

Переглянути показники можна за посиланням: https://openbudget.gov.ua/local-

budget/02505000000/info 

https://openbudget.gov.ua/local-budget/02505000000/info
https://openbudget.gov.ua/local-budget/02505000000/info

