
Інформація 
про виконання міського бюджету міста Бердичева 

 за 9 місяців 2020 року 
 
 

За підсумками 9 місяців 2020 року обсяг міського бюджету по доходах склав 
379 962,5 тис. грн., в тому числі: загальний фонд – 367 311,9 тис. грн., з них власних 
та закріплених доходів на суму 238 442,1 тис. грн. 

Надходження власних та закріплених доходів загального фонду за звітний 
період збільшились на 350,5 тис. грн. від надходжень аналогічного періоду 2019 
року.  

Основними джерелами надходжень до загального фонду є податок на доходи 
фізичних осіб,  єдиний податок, плата за землю та акцизний податок. 

У структурі доходів загального фонду міського бюджету найбільшу питому 
вагу займає податок на доходи фізичних осіб – 65,4% та становить 156 049,5 
тис.грн. Порівняно з відповідним періодом минулого року надходження податку 
збільшилися на 3 182,5 тис.грн., або на 2,1%.  

Єдиний податок - другий за обсягом надходжень, йому належить 12,7 % , що 
в сумі складає 30 389,1 тис. грн. Проти відповідного періоду 2019 року надходження 
єдиного податку зменшилися  на 1 131,3 тис.грн., або на 3,6 %.  

Плата за землю у структурі доходів загального фонду займає 10,6%. До 
міського бюджету у звітному періоді надійшло плати за землю в сумі 25 244,6 
тис.грн., що на 0,7%, або на 181,5 тис.грн. менше аналогічного періоду 2019 року. 

Акцизний податок у структурі доходів загального фонду займає 7,1%, 
надходження якого склали 16 954,6 тис.грн., що на 109,1 тис.грн., або на 0,6 % 
менше відповідного періоду минулого року.   

На рівень виконання міського бюджету вплинули запровадження на території 
міста протиепідемічних обмежувальних заходів щодо запобігання поширенню 
коронавірусної хвороби (COVID-19), які призвели до зниження економічної 
активності роботи суб’єктів господарювання (деякі призупинили або обмежили 
свою діяльність) і, як наслідок, зменшились надходження до міського бюджету. 
Прийняття на законодавчому рівні змін до Податкового кодексу України щодо 
зменшення податкового зобов’язання із сплати за березень 2020 року суб’єктами 
господарювання земельного податку, орендної плати за землю, плати за нерухоме 
майно, відмінне від земельної ділянки також негативно вплинули на виконання 
дохідної частини бюджету міста. Так, за 9 місяців  2020 року планові показники по 
доходах загального фонду, без трансфертів, виконані на 94,3%, або недоотримано 
коштів в сумі 14 359,8 тис.грн.  

За січень-вересень 2020 року до спеціального фонду надійшло 12 650,6 тис. 
грн., з них 63,9 % - власні надходження бюджетних установ, сума отриманих коштів 
становить 8 081,5 тис. грн. До бюджету розвитку, без субвенції, надійшло коштів в 
сумі 3 990,0 тис.грн., що на 3549,2 тис.грн. більше проти аналогічного періоду 2019 
року.  

Протягом звітного періоду 2020 року до бюджету міста Бердичева надійшло 
фінансування у вигляді міжбюджетних трансфертів на загальну суму 129 298,8 тис. 
грн., які складають 34 % від загальної суми надходжень, з них: 
-  дотацій  на суму 7 315,2 тис. грн. (100% планових показників); 
- субвенцій за 12-ма напрямками на загальну суму 121 983,6 тис. грн. (98,7% 
планових показників), в тому числі з державного бюджету отримано в повному 
обсязі: освітню субвенцію в сумі 90 677,9 тис. грн., медичну субвенцію - 15 168,3 
тис. грн. та субвенцію на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку 
територій – 1 915,7 тис.грн. 



   
 За звітний період з міського бюджету міста використано коштів на загальну 

суму 360 239,4 тис. грн., що на 162 696,0 тис. грн. менше, ніж за 9 місяців 2019 
року, в тому числі видатки загального фонду склали 314 994,5 тис. грн., що на 
172 520,0 тис. грн. менше, ніж за відповідний період минулого року. Зменшення 
видатків пов’язано із зміною механізму фінансування вторинної медицини, 
соціальних виплат, монетизацією пільг та субсидій, а також через запровадження 
карантинних заходів у зв’язку з поширенням коронавірусної інфекції COVID-19. За 
9 місяців 2020 року на запобігання виникненню надзвичайної ситуації, пов’язаної з 
розповсюдженням коронавірусної інфекції, з міського бюджету спрямовано 
фінансових ресурсів на суму 4 136,55 тис.грн. 

Видатки спеціального фонду склали 45 244,9 тис. грн., що на  9 824,0 тис. грн. 
більше, ніж за 9 місяців 2019 року. 

У структурі видаткової частини загального фонду міського бюджету 
найбільшу питому вагу займають видатки, пов’язані з виплатою заробітної плати 
працівникам бюджетних установ і організацій, а також оплата комунальних послуг 
та енергоносіїв. Загальна сума видатків на заробітну плату з нарахуваннями склала 
249 389,4 тис. грн., що становить 79 % від обсягу бюджетних видатків загального 
фонду. Видатків на оплату комунальних послуг та енергоносіїв проведено на суму 
15 831,1 тис. грн., або 5 % від обсягу видатків загального фонду бюджету. 

 
Видатки загального фонду профінансовано в межах надходжень до міського 

бюджету та зареєстрованих зобов’язань в органах державної казначейської служби. 
Аналіз проведених видатків загального фонду за 9 місяців 2020 року в 

розрізі галузей показує, що найбільшу питому вагу у видатках займають галузі: 
«Освіта» - 60,1 % та «Охорона здоров’я» – 10,3 %. 

 
Видатки за  9 місяців 2020 року   

 загального фонду міського бюджету міста Бердичева          
у розрізі галузей бюджетної сфери 

 

№ 
п/п Галузь 

9 місяців 2020 року 
Касові видатки, 

тис. грн. Питома вага, % 

1 Освіта  189 290,0 60,1 
в т.ч. школи естетичного виховання 8 693,1  

2 Охорона здоров"я 32 342,1 10,3 

3 Соціальний захист та соціальне 
забезпечення 12 778,3 4,1 

4 Культура і мистецтво 12 215,9 3,9 
5 Фізична культура і спорт 7 607,9 2,4 

в т.ч. ДЮСШ ім. В.О. Лонського 2 913,5  

6 Державне управління 32 465,2 10,3 

7 Житлово-комунальне господарство 19 338,9 6,1 
8 Економічна діяльність 4 543,5 1,4 

9 Інша діяльність (утримання рятувальних служб, 
тощо) 3 809,1 1,2 

10 Міжбюджетні трансферти 603,6 0,2 

Всього: 314 994,5 100,0 

 



Станом на 1 жовтня 2020 року прострочена заборгованість по заробітній платі 
працівникам бюджетних установ  міського бюджету відсутня.  

 
Розрахунки за енергоносії та комунальні послуги, спожиті бюджетними 

установами за 9 місяців 2020 року,  проведені своєчасно та в повному обсязі.  
 
Фінансове управління 
виконкому Бердичівської міської ради 

 
 


