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 ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА 

до проєкту бюджету міста Бердичева на 2020 рік 

                           
    Проєкт бюджету м. Бердичева на 2020 рік сформований відповідно до 

вимог статей 20, 21, 64, 691, 71, 75, 76 та 77 Бюджетного кодексу України, 

Податкового кодексу, статті 28 Закону України «Про місцеве самоврядування 

в Україні»,  Закону України «Про Державний бюджет України на 2020 рік».  

При визначенні обсягу фінансового ресурсу бюджету міста на 2020 рік 

враховано основні прогнозні показники економічного і соціального розвитку 

міста на 2020 рік, динаміку надходжень податків і зборів показників дохідної 

частини міського бюджету. При формуванні проєкту бюджету міста на 2020 

рік враховано підвищення розмірів державних соціальних стандартів: 

  мінімальна заробітна плата з 1 січня 2020 року у розмірі 4723 грн. на 

місяць та посадового окладу працівника І тарифного розряду ЄТС – 2102 

грн.; 

  прожитковий мінімум на одну працездатну особу в розрахунку на 

місяць у розмірі з 1 січня 2020 року – 2102 грн., з 1 липня  – 2197 грн., з 1 

грудня – 2270 грн.; 

Також враховано збереження протягом 2020 років норми щодо зарахування 

13,44% акцизного податку з пального до місцевих бюджетів. 

                           Дохідна частина бюджету міста Бердичева 

          З урахуванням зазначеного загальний обсяг доходів загального і 

спеціального фондів бюджету міста Бердичева на 2020 рік, включаючи 

міжбюджетні трансферти, прогнозується в сумі 490 273,3 тис. грн, у тому 

числі: 

- загального фонду     –  475 893,5 тис. грн. 

(обсяг дохідної частини зменшився у порівнянні із поточним роком на суму 

майже 250 000 тис. грн. у зв’язку із зміною фінансування пільг і субсидій 

(монетизація), передачею видатків на виплату  допомоги сім’ям з дітьми  

Міністерству соціальної політики України та у зв’язку з тим, що з 1 квітня 

2020 року передбачено здійснення з державного бюджету видатків на оплату 

медичних послуг, що надаються комунальними закладами охорони здоров’я 

вторинної ланки, за договорами з Національною службою здоров’я)  

 - спеціального фонду –  14 379,8 тис. грн., в тому числі бюджет 

розвитку – 600,0 тис. грн. 

        Офіційні трансферти, враховані в дохідній частині загального фонду у 

сумі   140 893,5 тис. грн.  в тому числі: 

 базова дотація  - 1 193,3 тис. грн.; 

 дотація на здійснення переданих з державного бюджету видатків з 

утримання закладів освіти та охорони здоров’я – 8 564,8 тис. грн. 

(в порівнянні з 2019 роком обсяг дотації зменшено на суму   11 568,1 тис. грн. 

При цьому державним бюджетом не передбачено механізму компенсації 
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втрат міського бюджету та не запропоновано інших додаткових джерел 

надходжень для досягнення збалансованості  міського бюджету); 

 субвенції з державного бюджету: 

- освітня  субвенція 115861,6 тис. грн., що більше показників 2019 року на 14% 

- медична субвенція передбачена на І  квартал 2020 року в сумі 15168,3 тис. 

грн. В 2020 році плануємо отримати медичну субвенцію від інших 

адміністративно-територіальних одиниць в сумі 105,7 тис. грн. (Швайківська 

ОТГ). 

         Прогнозний обсяг доходів загального фонду бюджету міста на 2020 рік 

(без врахування трансфертів) розраховано у сумі 335 000,0 тис. грн., що на 

5,6% більше від очікуваного показника 2019 року. 

 

Найбільшими бюджетоутворюючими джерелами  доходів бюджету міста є: 

Податок на доходи фізичних осіб питома вага якого у структурі доходів 

загального фонду  становить 66,7 %. З урахуванням ст.64  Бюджетного 

Кодексу України  планується мобілізувати належні міському бюджету 

60 відсотків податку, що в сумі дорівнює 223 350,0 тис. грн. (приріст до 

очікуваних надходжень 2019 року складає 8,7 відсотка).  Збільшенню 

надходжень цього податку сприятиме подальше зростання середньомісячної 

заробітної плати як шляхом збільшення продуктивності праці, так і за рахунок 

збільшення розміру мінімальної заробітної плати (з 4173 грн до 4723 грн).  

Прогноз надходжень податку на доходи фізичних осіб на 2020 рік розраховано 

із урахуванням реальної бази оподаткування та діючих ставок оподаткування.  

Другим за обсягом джерелом надходжень загального фонду (24,7%) є 

місцеві податки і збори , сума  яких прогнозується 82 800,0 тис. грн. 

  На території міста Бердичева у 2020 році будуть діяти ставки 

затверджені рішенням Бердичівської міської ради від 14 червня 2019 року            

№ 911 “Про встановлення місцевих податків і зборів”.  

Надходження податку на нерухоме майно, відмінне від земельної 

ділянки, у 2020 році прогнозуються на рівні 5 000,0 тис. грн, або на 

8,2 відсотка більше за очікувані надходження 2019 року. При розрахунку 

враховано надходження попередніх періодів, а також збільшення розміру 

мінімальної заробітної плати, яка є складовою при визначені суми податку. 

Розрахунок прогнозної суми податку на нерухоме майно, відмінне від 

земельної ділянки проведено у розрізі площ житлової та не житлової 

нерухомості, юридичних та фізичних осіб. 

Розрахунок прогнозних надходжень єдиного податку проведено з 

урахуванням інформації Бердичівської ОДПІ ГУ ДФС у Житомирській області 

щодо збільшення кількості платників податків на 77 осіб  єдиного податку у 

2020 році, з урахуванням встановленого з 1 січня 2020 року прожиткового 

мінімуму для працездатних осіб, мінімальної заробітної плати. Враховуючи 

вищезазначене, прогноз надходжень єдиного податку складатиме 44 000,0 тис. 

грн, або на 3,0% відсотка більше за очікувані надходження цього джерела 

доходів у 2019 році.   
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    Прогнозні розрахунки надходжень плати за землю на 2020 рік -

33600,0 тис. грн., які розраховані з урахуванням динаміки  надходжень у 2019 

році та встановлених ставок Бердичівською міською радою по платі за землю 

 

Туристичний збір прогнозується отримати на рівні надходжень 2019 

року, а саме в сумі 100,0 тис. грн.      

 Акцизний податок з виробленого в Україні та ввезеного на митну 

територію України пального заплановано отримати  в сумі 10 000,0 тис. грн. 

Частка зарахування податку до міського бюджету затверджується    

постановою Кабінету Міністрів України на півріччя. Протягом двох останніх 

років  спостерігається тенденція постійного зниження частки зарахування 

акцизу до бюджету міста Бердичева на 3 550,0 тис. грн. (з 15 100,0 тис. грн. у  

2018 році до 11 550,0 тис. грн. у 2019 році), тому на 2020 рік очікуємо лише 

10 000,0 тис. грн. Зменшення надходжень цього податку стане додатковим 

навантаженням на міський бюджет. 

 Акцизний податок  з реалізації суб'єктами господарювання роздрібної 

торгівлі підакцизних товарів від реалізації тютюну, алкогольних напоїв, пива -  

зараховується до бюджету міста в розмірі 5% вартості реалізації підакцизних 

товарів з урахуванням ПДВ. Надходження акцизного податку очікуємо в сумі 

10 500,0 тис. грн., що на рівні надходжень 2019 року.  

         Адміністративні збори та плата за надання адміністративних послуг 

на 2020 рік обраховано  в сумі 4 950,0 тис. грн. з урахуванням зміни розміру 

прожиткового мінімуму для працездатних осіб, який є складовою для 

визначення суми платежу та динаміки надходжень у 2020 році за такими 

видами: 

- адміністративний збір за проведення державної реєстрації юридичних та 

фізичних осіб-підприємців та громадських формувань -150,0 тис. грн; 

- адміністративний збір за державну реєстрацію речових прав на нерухоме 

майно та їх обтяжень - 200,0 тис. грн.; 

- плата за надання інших адміністративних послуг (видача довідок та 

витягів з держ.реєстрів) - 4600,0 тис. грн.  

Орендна плата за майно, що є у комунальній власності надходить до 

міського бюджету відповідно до заключних договорів оренди . 

Надходження від орендної плати за користування майном, що є у 

комунальній власності планується отримати 2000,0тис грн., що менше ніж від 

очікуваних у 2019 році на 225,0 тис.грн. Причиною недоотримання коштів у 

2020 році є продаж частини об’єктів комунальної власності.  

  Інші надходження- передбачені на рівні надходжень 2019 року, загальна 

сума яких становить 1150,0 тис.грн. (найбільшим джерелом інших надходжень 

є - кошти за розміщення зовнішньої реклами, які становлять 78% від загальної 

суми надходжень, а саме 900 тис.грн., решта 22% - повернення видатків 

минулих років та кошти,стягнуті по виконавчих листах). 

   Адміністративні штрафи та інші санкції передбачено в сумі 200,0 

тис.грн.(накладаються адмінкомісією виконкому Бердичівської міської ради 

та ДАБК), тобто на рівні надходжень 2019 року. 

Державне мито заплановано у розмірі 50,0 тис. грн. 
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        Прогнозний обсяг доходів спеціального фонду бюджету міста на 2020 

рік розраховано у сумі 14 379,8 тис. грн., де найбільша частина 94,5%  

належить власним надходженням бюджетних установ, які утримуються за 

рахунок коштів бюджету міста. Це кошти які отримують згідно з чинним 

законодавством заклади охорони здоров’я, освіти, культури та інші установи 

за надання платних послуг; від господарської та/або виробничої діяльності; за 

оренду майна, тощо. На підставі розрахунків розпорядників бюджетних коштів 

обсяг на 2020 рік  визначено сумі 13 587,8 тис.грн. 

          Решта надходжень спеціального фонду - це кошти бюджету розвитку : 

- продаж землі - 200,0 тис.грн.; 

- відчуження майна комунальної власності - 300,0 тис.грн.  

- надходження коштів пайової участі у розвитку інфраструктури 

населеного  пункту – 100,0 тис. грн. 

А також  екологічного податку у  сумі 192,0 тис.грн. (за викиди 

забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами 

забруднення та розміщення відходів у спеціально відведених для цього місцях 

чи на об’єктах, крім розміщення окремих видів відходів як вторинної 

сировини).  

Видаткова частина бюджету міста Бердичева 

Загальний обсяг видатків бюджету міста Бердичева на 2020 рік з 

урахуванням міжбюджетних трансфертів прогнозується в обсязі           

488 818,6 тис. грн., у тому числі: 

 - за загальним фондом  –    452 947,8 тис. грн. 

- за спеціальним фондом  – 35 870,8 тис. грн. 

Відповідно до Закону України “Про Державний бюджет України на 2020  

рік”, місту Бердичеву передбачено освітню та медичну субвенції у таких 

розмірах:  

* освітня субвенція з державного бюджету передбачена у сумі 115 861,4 

тис. грн. обсяг освітньої субвенції розраховано Міністерством освіти і науки 

України на основі формули, виходячи з розрахункової кількості ставок 

педагогічних працівників, визначеної на підставі навчального навантаження, 

розрахункової наповнюваності класів та навчальних планів, а також 

нормативної (розрахункової) заробітної плати педагогічних працівників.  

Як і у 2019 році, у наступному бюджетному періоді  кошти освітньої 

субвенції спрямовуватимуться виключно на оплату праці з нарахуваннями 

педагогічних працівників закладів загальної середньої освіти, інклюзивно-

ресурсного центру;  

* медична субвенція з державного бюджету передбачена у сумі 15 168,3 

тис. грн. В обсязі субвенції враховано видатки на надання багатопрофільної 

стаціонарної, лікарсько-акушерської, амбулаторно-поліклінічної та 

стоматологічної допомоги населенню лише на І квартал 2020 року у зв’язку з 

тим, що з 1 квітня 2020 року передбачено здійснення з державного бюджету 

видатків на оплату медичних послуг, що надаються комунальними закладами 
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охорони здоров’я вторинної ланки, за договорами з Національною службою 

здоров’я.  

При формуванні проекту бюджету міста на 2020 рік відповідно до вимог 

пункту 4 статті 77 Бюджетного кодексу України у першочерговому порядку 

фінансові ресурси спрямовувались на оплату праці працівників бюджетних 

установ відповідно до встановлених законодавством України умов оплати 

праці та розміру мінімальної заробітної плати; на проведення розрахунків за 

електричну та теплову енергію, водопостачання, водовідведення, 

природний газ та послуги зв'язку, які споживаються бюджетними установами 

Обсяг ресурсу бюджету міста для виплати заробітної плати з 

нарахуваннями працівникам бюджетних установ розраховувався виходячи з 

наступних соціальних стандартів:  

 2019 рік 2020 рік Динаміка 

Мінімальна заробітна плата, (грн.) 4 173 4 723 13,2 % 

Розмір прожиткового мінімуму 

 (для працездатних осіб), (грн.) 

 

1 921 2 102 9,4% 

Посадовий оклад працівника І тарифного 

розряду Єдиної тарифної сітки з 1 січня 2020 

року, (грн.) 

1 921 2 102 9,4% 

Постанова КМУ від 30. 08.2002 № 1298 «Про оплату праці працівників на основі Єдиної 

тарифної сітки  розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників установ, закладів та 

організацій бюджетної сфери» зі змінами та інші нормативні документи по відповідній 

галузі 

          Фонд оплати праці з нарахуваннями працівників бюджетної сфери на 

2020 рік визначено у сумі 329 314,3 тис. грн., або майже 72,7 %  від загального 

обсягу видатків загального фонду міського бюджету. 

Потреба в асигнуваннях на оплату праці працівників бюджетних установ 

передбачені в повному обсязі по всім галузям, крім галузі «Охорона здоров’я».  

Обсяг видатків на оплату енергоносіїв розрахований виходячи із 

очікуваних обсягів споживання енергоносіїв у натуральному виразі на 2020 рік 

(з урахуванням даних споживання у натуральному виразі за минулі роки, 

очікуваного споживання за 2019 рік) із застосуванням діючих  та прогнозних 

тарифів та доведених Міністерством фінансів України коефіцієнтів (середній 

коефіцієнт 1,084). 

На розрахунки  за енергоносії та комунальні послуги   передбачено  

видатки у сумі 42 974,6 тис. грн., або 9,5% від загальної суми видатків 

загального фонду міського бюджету. Потреба забезпечена у повному обсязі.                    

 

Планування інших видатків здійснено виходячи із фінансових 

можливостей бюджету міста та з урахуванням необхідності забезпечення 

належного рівня роботи бюджетних закладів.  
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   Структура видатків загального фонду  бюджету міста Бердичева         

на 2020 рік у розрізі економічної класифікації  

 
 

 

Освіта 

На утримання 35 закладів галузі передбачено по загальному фонду  

видатки в сумі  276 272,7 тис. грн., в тому числі на утримання:  

 

- 13 дошкільних навчальних закладів – 82 611,4 тис. грн.  

                (3 258 дітей); 

- 14 загальноосвітніх шкіл та 1 вечірня школа – 163 429,5 тис. грн.  

      (9 015 учнів); 

- позашкільний заклад освіти – 8 598,8 тис. грн. (1 727 вихованців); 

- 2 школи естетичного виховання дітей - 11 419,5 тис. грн. (804 учні) 
(відповідно до наказу Міністерства фінансів України від 20.09.2017 № 793 зі змінами 

"Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування 

місцевих бюджетів" змінилася типова програмна класифікація видатків та 

кредитування (ТПКВК), у зв’язку з чим, видатки по школам естетичного виховання, 

головним розпорядником яких є відділ культури, відносяться не до галузі "Культура і 

мистецтво" а до галузі "Освіта"); 

- інклюзивно-ресурсний центр – 256,9 тис. грн.; 

- інші – 9 956,6 тис. грн. (інформаційно-методичний центр, група 

централізованого господарського обслуговування, централізована 

бухгалтерія.  

 

В структурі видатків загального фонду 85,8 % займають витрати на 

заробітну плату з нарахуваннями (236 978,4 тис.грн.) та 7,6 % – на оплату за 

енергоносії та комунальні послуги (21 042,6 тис.грн.). 
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Харчуванням планується охопити  3 258 дітей дошкільного віку, 4 051  

учень загальноосвітніх закладів. За рахунок коштів міського бюджету 

передбачені видатки на харчування учнів 1-4 класів та  805 дітей пільгових 

категорій.  

На організацію харчування передбачається спрямувати 14 190,3 тис.грн. 

Зазначений обсяг розрахований з урахуванням вартості харчування в закладах 

дошкільної освіти (ясла – 27,06 грн., сад – 40,65 грн. на один діто-день 

харчування). Батьківська плата за харчування в цих закладах врахована в 

обсязі 65% вартості харчування однієї дитини на день (на рівні 2019 року). 

Слід зазначити, що на утримання загальноосвітніх шкіл та  вечірньої 

школи передбачено: 

- освітня субвенція у сумі 115 861,4 тис. грн. (що на 14 233,0 тис. грн. 

або 14 % більше, ніж  обсяг субвенції на 2019 рік); 

- додаткова дотація з державного бюджету на здійснення переданих з 

державного бюджету видатків з утримання закладів освіти у сумі 8 564,8 тис. 

грн. (яка спрямована на заробітну плату працівників загальноосвітніх шкіл 

крім педагогічних працівників); 

- кошти міського бюджету - 39 003,3 тис. грн.,  з них  10 944,2 тис. грн. 

спрямовано на розрахунки за енергоносії та комунальні послуги.  

Охорона здоров’я 

В 2020 році продовжується проведення медичної реформи, яка 

передбачає запровадження нової моделі фінансування галузі охорони здоров’я, 

зокрема – перехід від фінансування медичних закладів згідно з кошторисом до 

оплати державою фактично наданих медичних послуг мешканцям. В 2020 році 

всі заклади, які набули статусу комунальних некомерційних підприємств, 

перейдуть на нову систему фінансування шляхом укладання договорів з 

Національною службою здоров’я України, відповідно до підписаного пакету 

послуг. 

Тому  обсяги фінансування галузі  за рахунок медичної субвенції значно 

зменшено. 

Обсяг видатків по галузі «Охорона здоров’я» на 2020 рік за рахунок 

коштів загального фонду бюджету передбачений в сумі 32 727,7 тис.грн., що 

складає 38 відсотків від попереднього року (85 364,5 тис.грн.). 

Видатки галузі передбачено за рахунок таких джерел:  

- 15 168,3 тис.грн. – за рахунок коштів медичної субвенції, яка 

спрямовується на утримання КНП «Бердичівська міська лікарня» - 15168,3 

тис.грн.  

- 105,7 тис.грн. – за рахунок міжбюджетних трансфертів (коштів 

медичної субвенції) на надання медичних послуг жителям інших 

адміністративних одиниць (Швайківська ОТГ); 

- 17 453,7 тис.грн. – за рахунок коштів міського бюджету, які спрямовані  

на виконання завдань програми розвитку галузі «Охорони здоров’я», з них: 

На КНП  «Центр первинної медико-санітарної допомоги» БМР 

спрямовано:  
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 1 500,0 тис.грн. - на відшкодування вартості лікарських засобів, які 

будуть видаватися за пільговими рецептами, з них: 

 600,0 тис.грн. - безкоштовне забезпечення жителів міста, які мають 

певні рідкісні (орфанні) хвороби;  

 5,0 тис.грн. - безкоштовне забезпечення імуносупресорами хворих після 

трансплантації нирки;  

 895,0 тис.грн. - безкоштовне та пільгове забезпечення жителів міста 

лікарськими засобами за рецептами лікарів у разі амбулаторного лікування 

окремих груп населення та за певними категоріями захворювань відповідно до 

постанови Кабінету Міністрів України від 17.08.1998 року №1303. 

 918,5 тис.грн., – на забезпечення медикаментами та технічними 

засобами відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 17.08.1998 

року № 1301 (туберкуліни, вакцини, підгузники та інше); 

 179,3 тис.грн. – на безкоштовне забезпечення продуктами дитячого 

харчування дітей перших двох років життя із малозабезпечених сімей, яким 

призначається та виплачується державна допомога згідно з Законом України 

"Про державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім’ям"; 

На КНП «Бердичівська міська лікарня» БМР спрямовано:  

 1 800,0тис.грн. - безкоштовне та пільгове забезпечення жителів міста 

лікарськими засобами за рецептами лікарів у разі амбулаторного лікування 

окремих груп населення та за певними категоріями захворювань відповідно до 

постанови Кабінету Міністрів України від 17.08.1998 року №1303; 

 500,0 тис.грн. - безкоштовне забезпечення лікарськими засобами та 

лікувальним харчуванням дітей з інвалідністю, які мають певні рідкісні 

(орфанні) хвороби; 

 1 565,9 тис.грн. – забезпечення функціонування Центру детоксикації та 

медичного витвереження. 

Крім того, на медичну галузь спрямовано  360,0 тис.грн. на безкоштовне 

надання послуг зубопротезування пільговим категоріям населення та  9 380,0 

тис.грн. на оплату комунальних послуг та енергоносіїв закладів охорони 

здоров’я за рахунок коштів міського бюджету, що повністю забезпечить 

потребу в коштах на оплату енергоносіїв за діючими тарифами 2019 року з 

врахуванням коефіцієнтів зростання. 

На недостатність медичної субвенції при формуванні бюджету міста 

спрямовано на заробітну плату з нарахуваннями на 1 квартал 2020 року  

900,0 тис. грн. 

 

Житлово-комунальне господарство 

На житлово-комунальне господарство передбачено на 2020 рік видатки у 

сумі 34 474,6 тис. грн., а саме: 

Назва  видатків 

Проект на 

2020 рік 

(тис. грн.) 
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Благоустрій, в т.ч.: 26 474,6 

-КП "Комбінат комунальних послуг м. Бердичева" 559,2 

-електроосвітлення вулиць міста (МКАРС) 7 327,1 

-тех.нагляд 588,3 

-МКП «Бердичівкомунсервіс» 18 000,0 

Поточній ремонт доріг 6 000,0 

Відшкодування різниці між розміром ціни (тарифу) на ЖКП 

та розміром економічно обгрунтованих витрат на їх 

виробництво (надання) 2 000,0 

Крім того, заплановано видатки на фінансування енергозберігаючих 

заходів у сумі 50,2 тис. грн. (на виконання Програми з енергозбереження та 

підвищення енергоефективності в житловій сфері міста Бердичева). 

Соціальний захист та соціальне забезпечення 

На утримання галузі соціального захисту та соціального забезпечення у 

2020 році передбачено видатки у сумі 22 563,2 тис. грн. Загальний обсяг 

видатків значно зменшився в порівнянні з 2019 роком через монетизацію пільг 

та субсидій та зміну схеми фінансування інших соціальних виплат та допомог  

відповідно до Державного бюджету України на 2020 рік. 

Кошти міського бюджету будуть спрямовані на утримання бюджетних 

установ: територіального центру соціального обслуговування (надання 

соціальних послуг), центру соціальних служб для дітей, сім’ї та молоді, центру 

реабілітації дітей-інвалідів, виплату грошової компенсації фізичним особам, 

які надають соціальні послуги громадянам похилого віку,  матеріальні 

допомоги та пільгове перевезення мешканців міста та інші. 

Органи місцевого самоврядування 

На утримання органів місцевого самоврядування планується спрямувати 

у 2020 році 45 699,0 тис. грн.  

За рахунок цих коштів проводиться фінансування: 

-  виконавчого комітету та самостійних управлінь:  праці та соціального 

захисту населення, освіти і науки, житлово-комунального господарства МА, 

управління у справах сім’ї, молоді та спорту, фінансове управління; 

- відділів: культури, охорони здоров’я, комунальної власності та 

земельних відносин. 

Крім того, заплановано видатки на програми: 

- виконавчому комітету: на розвиток та малого та середнього бізнесу – 

50,0 тис.грн., на реалізацію Національної програми інформатизації -            

191,0 тис.грн., на сплату членських внесків до асоціацій органів місцевого 

самоврядування – 41,0 тис.грн.;  

- відділу культури - 800,0 тис.грн. на проведення загальноміських 

заходів; 

-  відділу комунальної власності та земельних відносин – 242,0  тис. грн. 

на здійснення заходів з землеустрою (на виконання Програми розвитку 

земельних відносин  в місті Бердичеві); 

- Управлінню ЖКГ МА – 100,0 тис.грн. (на виконання робіт по  

встановленню меж міста); 
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-  фінансовому управлянню – 11,5 тис. грн.  на «Обслуговування 

місцевого боргу» (відсотки за кредитні кошти НЕФКО) .  

 

 

Культура і мистецтво  

Обсяг видатків на 2020 рік на галузь «Культура і мистецтво»  визначений 

у сумі 18 270,5 тис. грн., з них на оплату праці – 13619,1 тис. грн., на 

розрахунки за енергоносії 2 519,3 тис. грн.  

За рахунок коштів, спрямованих на галузь «Культура» будуть 

утримуватись Централізована бібліотечна система (центральна бібліотека, 

дитяча бібліотека та 6 філій), Музей історії м. Бердичева, Міський Палац 

культури ім. О.А.Шабельника та проводитись загальноміські заходи. 

На фінансову підтримку КП «Міська редакція радіомовлення» 

передбачено кошти  у сумі 450,0 тис. грн. 

Фізична культура і спорт 

В міському бюджеті передбачаються видатки на утримання 2 дитячо-

юнацьких спортивних шкіл, плавального басейну, міського центру фізичного 

здоров’я населення «Спорт для всіх»,  проведення навчально-тренувальних 

зборів і змагань, виплату стипендій найкращим спортсменам міста, фінансову 

підтримку громадським організаціям фізкультурно-спортивної спрямованості. 

Обсяг видатків загального фонду на утримання галузі  запланований у 

сумі 12 056,2 тис. грн., з них на оплату праці – 7 884,0 тис. грн., на розрахунки 

за енергоносії 2 072,0 тис. грн.  

  Запобігання та ліквідація надзвичайних ситуацій  

На видатки по запобігання та ліквідацію надзвичайних ситуацій 

передбачено  4 448,2 тис. грн. , у тому числі: 

Міська комунальна аварійно-рятувальна служба  - 3 723,3 тис. грн.; 

Міська комунальна пошуково-рятувальна служба на воді - 724,9 тис. грн. 

 Згідно з статтею 24 Бюджетного кодексу України в бюджеті міста 

Бердичева передбачено утворення резервного фонду бюджету в сумі 4 500,0 

тис.грн., що становить 1 відсоток від очікуваних видатків загального фонду 

міського бюджету на 2020 рік, для здійснення протягом року непередбачених 

видатків, що не мають постійного характеру і не могли бути передбачені при 

складанні проекту бюджету. 

Видатки спеціального фонду бюджету міста Бердичева на 2020 рік 

складають  35 870,8 тис. грн., з них: 

         * видатки за рахунок власних надходжень бюджетних установ – 13 587,8 

тис. грн.; 

* видатки у сфері охорони навколишнього природного середовища -     

192,0 тис. грн.; 

         * видатки бюджету розвитку – 22 091,0 тис. грн., з них: 600,0 тис. грн. – 

за рахунок доходів бюджету розвитку та 21 491,0 тис. грн. - кошти, що 

передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду). 

 

 

Видатки бюджету розвитку спрямовані на такі об’єкти:  
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Назва 

розпорядника 

коштів 

Назва об’єкта відповідно до проектно-кошторисної 

документації, тощо 

Проект на 

2020 р. 

Міськвиконком 

Капітальний ремонт адмінбудинку виконкому по 

Центральній площі, 1 в м. Бердичеві 
2 300 000 

Придбання робочих станцій для оформлення та видачі 

паспортних документів 
700 000 

Придбання комп"ютерної техніки для запровадження 

електронного документообігу 
733 000 

Управління 

освіти і науки 

Ремонтно-реставраційні роботи Центру позашкільної 

освіти ім. О.Разумкова по вул. Вінницька, 21 в м. 

Бердичеві 
1 555 000 

 Будівництво дошкільного навчального закладу на 200 

місць по вул. Братів Міхеєвих, 2а в м.Бердичеві 

(завершення будівництва) (співфінансування) - 10%  
1 574 554 

проект "Спортивний майданчик Бердичівської СЗОШ 

№1 ім. Т.Г.Шевченка по вул.Європейській,51 в м. 

Бердичеві Житогмирської області - будівництво" 

(бюджет участі)  

1 405 446 

Центральна 

міська лікарня 

Співфінансування по проекту інституту 

громадянського суспільства 
2 835 000 

Міський Палац 

культури 

Капітальний ремонт кінолекційного залу Міського 

Палацу культури ім. Шабельника О.А. в м.Бердичеві, 

пл. Мистецька, 1 
1 000 000 

Міський 

плавальний 

басейн 

Капітальний ремонт міського плавального басейну по 

провулку Ветеринарному, 9 в м. Бердичеві  (10% 

співфінансування) 
1 900 000 

Управління 

ЖКГ  

Капітальний ремонт (заміна) заповнень віконних 

прорізів у під"їздах житлових будинків в м. Бердичеві  

(переможці конкурсу ОСББ "Краще ОСББ нашого 

міста") 

120 000 

Капітальний ремонт під"їздів житлового будинку по 

вул.Лілі Карастоянової, 26 в м. Бердичеві (переможці 

конкурсу ОСББ "Краще ОСББ нашого міста") 

30 000 

Капітальний ремонт котелень КП 

«Бердичівтеплоенерго» з заміною теплотехнічного 

обладнання в м. Бердичеві (співфінансування) 

1 700 000 

Капітальний ремонт артезіанських свердловин МКП 

"Бердичівводоканал" 
500 000 

Капітальний ремонт ліфтового обладнання ліфтів 

житлового будинку по вул. Житомирській, 43 в м. 

Бердичеві (ОСББ "43-й квартал") 

143 000 

Придбання обладнання і предметів довгострокового 

користування (необоротних активів, основних засобів) 

- рециклер асфальтобетона РА-800 PRM-Ковш 

встановлений на причеп-платформі для МКП 

"Бердичівкомунсервіс" 

600 000 

Придбання обладнання і предметів довгострокового 

користування (необоротних активів, основних засобів) 

- причіпний вакуумний прибиральний пилосос для 

МКП "Бердичівкомунсервіс" 

1 400 000 
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Капітальний ремонт світлофорного об"єкта на 

перехресті вул. Короленка - вул. Житомирської в м. 

Бердичеві 

302 000 

Реконструкція мереж водопостачання МКП 

"Бердичівводоканал" м. Бердичева (співфінансування) 
2 500 000 

Будівництво  світлофорного об"єкта на перехресті 

вул. Житомирська - вул. Цадика в м. Бердичеві 
293 000 

Внесення змін до генерального плану міста Бердичева 

за результатами містобудівного моніторингу 

реалізації генерального плану міста Бердичева 
500 000 

  РАЗОМ: 22 091 000 

 

    Фінансування  

 Профіцит за загальним фондом бюджету міста Бердичева  у сумі  

22 945,7 тис. грн. (у тому числі: 754,7 тис. грн. - погашення місцевого боргу по 

кредиту Північної Екологічної Фінансової Корпорації НЕФКО;                             

700,0 тис.грн. – надання Північній екологічній фінансовій корпорації (НЕФКО) 

місцевої гарантії щодо забезпечення виконання боргових зобов’язань КП 

«Бердичівтеплоенерго»), напрямом використання якого визначено передачу 

коштів із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального 

фонду. 

 Дефіцит спеціального фонду бюджету міста Бердичева у сумі                             

22 191,0 тис. грн., джерелами покриття якого визначено  надходження із 

загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду). 

 

Місцевий борг та гарантований  громадою м. Бердичева борг 

Протягом 2020 року планується погашення залишку місцевого боргу  у 

сумі  754,7 тис. грн. за позикою, наданою  Міжнародною Фінансовою 

Організацією Північною Екологічною Фінансовою Корпорацією (НЕФКО)  на 

виконання  проекту  «Капітальний ремонт вуличного освітлення у м. 

Бердичеві». Станом на 31 грудня  2020 року місцевий борг буде відсутній. 

          З метою модернізації систем централізованого теплопостачання, 

підвищення енергетичної та екологічної ефективності, а також якості 

експлуатаційної діяльності в централізованому опаленні Бердичівською 

міською радою надано гарантії  Комунальному   підприємству 

«Бердичівтеплоенерго»   для забезпечення виконання боргових зобов’язань за 

кредитом, який планується отримати у 2020 році від Північної Екологічної 

Фінансової Корпорації (НЕФКО), для реалізації інвестиційного проекту 

«Капітальний ремонт котелень КП «Бердичівтеплоенерго» з заміною 

теплотехнічного обладнання в м. Бердичеві. 

На 31 грудня 2020 року визначено граничний обсяг гарантованого 

місцевого боргу у сумі  5 251, 856 тис. грн. 

 

 

Кредитування бюджету 

Фінансовому управлінню міської ради за бюджетною програмою 

«Надання коштів для забезпечення гарантійних зобов'язань за позичальників, 
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що отримали кредити під місцеві гарантії» передбачено 700,0 тис. грн. для 

надання поворотних кредитів, що можуть надаватися у разі нестачі власних 

коштів комунальному підприємству «Бердичівтеплоенерго» на виконання 

зобов’язань по кредитних договорах перед Північною Екологічною 

Фінансовою Корпорацією (НЕФКО) відповідно до умов частини п’ятнадцятої 

статті 17 Бюджетного кодексу України. 

 Крім того, отримано повідомлення про виділення міжбюджетних 

трансфертів, які необхідно внести додатково до проєкту міського бюджету 

міста Бердичева на 2020 рік, а саме: 

 

ККД Найменування трансферту 
Сума, 

грн. 

  ЗАГАЛЬНИЙ ФОНД 

41051000 

Субвенція з місцевого бюджету  на здійснення 

переданих видатків у сфері освіти за рахунок коштів 

освітньої субвенції (на оплату праці педагогічних 

працівників інклюзивно-ресурсних центрів) 

1 236 400 

41051200 

Субвенція з місцевого бюджету на надання 

державної підтримки особам з особливими освітніми 

потребами за рахунок відповідної субвенції з 

державного бюджету 

720 200 

41051500 

Субвенція з місцевого бюджету на здійснення 

переданих видатків у сфері охорони здоров`я за 

рахунок коштів медичної субвенції, в тому числі: 

808 700 

 
на лікування хворих на цукровий та нецукровий 

діабет 
508 700 

 
на надання медичних послуг жителям Семенівської 

громади Бердичівського району 
300 000 

41053900 Інші субвенції з місцевого бюджету, в тому числі: 831 600 

  

на пільгове медичне обслуговування осіб, які 

постраждали внаслідок Чорнобильської 

катастрофи 

97 800 

  на проведення заходів з оздоровлення та відпочинку 625 800 

 
на відшкодування вартості наданих послуг жителям 

Гришковецької громади у сфері охорони здоров"я 
108 000 

Всього по загальному фонду 3 596 900 

  СПЕЦІАЛЬНИЙ ФОНД 

41053900 
Інші субвенції з місцевого бюджету (на придбання 

житла дітям-сиротам) 
267 000 

Всього по спеціальному фонду 267 000 

РАЗОМ (загальний фонд + спеціальний фонд) 3 863 900 
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 На суму 3 863 900 гривень необхідно збільшити дохідну та видаткову 

частини міського бюджету, а також внести  відповідні зміни до проєкту 

рішення міської ради та додатки до нього. 

 Проєкт міського бюджету міста Бердичева на 2020 рік ще може бути 

уточнений на суму міжбюджетних трансфертів з місцевих бюджетів після 

схвалення відповідних бюджетів інших адміністративно-територіальних 

одиниць. 

  


