
Аналіз виконання 

бюджету Барської міської ТГ 

станом на 01.08.2021 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 01.08.2021 року враховуючи зміни у розписі бюджету Барської міської ТГ 

загальний обсяг складає: 

Доходів 325 810 585,00 грн. з них: загальний фонд – 314 547 161,00 грн., спеціальний фонд – 

11 263 424,00 грн. 

Видатків 337 802 159,74 грн. з них: загальний фонд – 295 297 201,44 грн., спеціальний фонд – 

42 504 958,30грн. 

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

31013306,30 грн. 

 
Виконання доходів бюджету Барської міської ТГ за січень-липень 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 01.08.2021 року – 172 727,211 тис. грн., або 98,41% до показників затверджених 

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

84 215,343 тис. грн., що становить 98,15% до планових показників. Надходження доходів 

загального фонду: 

- по найбільшому бюджетоутворюючому джерелу – податок на доходи фізичних осіб 

(питома вага в надходженнях – 65,61%) надійшло до бюджету 55 256,305 тис. грн., або 

99,25% від фактичних показників затвердженого плану на 2021 рік, надходження якого на 

414,765 тис. грн. менше затвердженого плану. 

- акцизного податку з реалізації суб’єктами господарюванняроздрібної торгівлі підакцизних 

товарів – 1 156,461тис. грн., що становить 103,07% затвердженого плану на січень - липень 

2021 р. 

- місцеві податки та збори надійшли в сумі 22 454,003 тис. грн., з них: податку на нерухоме 

майно, відмінне від земельної ділянки надійшло 1 578,764 тис. грн., земельний податок з 

юридичних осіб – 1 424,448 тис. грн., земельний податок з фізичних осіб – 1 576,533 тис. 

грн., орендна плата за землю з юридичних осіб – 3 829,277 тис. грн., орендна плата за 

землю з фізичних осіб – 761,873 тис. грн., єдиний податок – 13 275,146 тис. грн.  

- адміністративних зборів і платежів – 1 131,865 тис. грн., що становить 165,68% виконання. 

- державне мито – 14,968 тис. грн., що становить 64,51% виконання плану на період. 



З державного бюджету до бюджету ТГ надійшло станом на 01.08.2021 р.: 

 освітньої субвенції – 63 489,0 тис. грн. 100% до затвердженого плану; 

 базова дотація – 13 428,8 тис. грн. 100% до затвердженого плану. 

Виконання видатків бюджету Барської міської територіальної громади 

за січень - липень 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 01.08.2021 року по загальному фонду становлять – 165 498,576 

тис. грн., що складає 84,12% 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 – 134 174,3 тис. грн. та становить 81% до загального обсягу видатків. На оплату 

спожитих енергоносіїв витрачено – 6 877,130 тис. грн., частка у загальному обсязі видатків – 4,2%. 

По галузі «Освіта» освоєно кошти в сумі 114 884,735 тис. грн., що становить 87% до 

запланованих коштів - 131 829,719 тис. грн.  

За рахунок коштів місцевого бюджету видатки на утримання загальноосвітніх навчальних 

закладів за січень - липень 2021 року становлять 24 288,804 тис. грн., при уточненому плані 

31461,8 тис. грн., що становить 77,2%. У структурі загальних видатків, частка на оплату праці 

становить – 73%. Освітньої субвенції освоєно в сумі 62 772,043 тис. грн. 

Витрати на утримання закладів дошкільної освіти станом на 01.08.2021р. – 21 800,678 тис. 

грн., що складають 79,3%, при уточненому плані – 27 505,981 тис. грн. У структурі загальних 

видатків, частка на оплату праці становить – 85%. 

По галузі «Соціальне забезпечення» касові видатки за звітний період становлять 12 633,995 

тис. грн., виконання до уточненого плану – 17 618,518 тис. грн. становить 71,7%. 

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 5 468,849 тис. грн. 

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

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

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

обслуговування Барської міської ради"/ заплановано кошти в сумі 6 071,512 тис. грн., 

профінансовано в сумі 4 739,933 тис. грн., що становить 78% від запланованих показників. 

Профінансовано видатки на надання матеріальної допомоги на лікування та поховання на 

суму – 986,0 тис. грн., що становить 71% від планових показників. 

По галузі «Культура» касові видатки за звітний період становлять 10 929,733 тис. грн., 

виконання до уточненого плану – 12 689,893 тис. грн. становить 86%. 

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

поточний період – 4 152,342 тис. грн., що складають 84%, при уточненому плані 4 935,631 тис. 

грн. 

По Барській дитячій музичній школі видатки становлять 2 898,056 тис. грн., що складають 

90% до уточненого плану 3 225,925 тис. грн. на січень - червень місяць 2021 року. 



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

становлять 2 561,451 тис. грн., що становлять 93% до уточненого плану 2 765,898 грн. тис. 

На проведення видатків по фінансуванню благоустрою громади за звітний період 

профінансовано 5 993 ,593 тис. грн., що складають 86,5% 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 - липень 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

