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2019 рік 2020 рік Динаміка

Мінімальна заробітна плата
Прожитковий мінімум для працюючих

4173 грн.

1921 грн.

4723 грн.

2102 грн.

+550грн.

+181 грн.

Податок на нерухоме майно (за 1 кв.м.):

Житлова нерухомість юр.особи
(0,5 %  від мін. ЗП)

20,87 грн. 23,62 грн. + 13,2 %

Житлова нерухомість фіз.особи
(0,5 %  від мін. ЗП)  

18,62грн.
(0,5 % від мін.ЗП станом на 

01.01.2018р. – 3723 грн.)

20,87 грн.
(0,5% від мін.ЗП станом на 

01.01.2019р. - 4173 грн.)

+ 12,1 %

Нежитлова нерухомість юр.особи
(0,3 % від мін.ЗП)  

12,52 грн. 14,17грн. + 13,2 %

Нежитлова нерухомість фіз.особи                
(0,3 % від мін.ЗП)

11,17 грн.
(0,3 % від мін.ЗП   станом на 
01.01.2018р. – 3723 грн.)

12,52 грн.
(0,3 %  від мін.ЗП станом на 
01.01.2019р. -4173 грн)

+ 12,1 %

Єдиний податок ( на місяць):

І група (дохід 300,0тис.грн.в рік,без найманих працівників-

торгівля на базарі, послуги)

192,10 грн. (10% 

від прож.мін. )

210,20 грн.
(10% від прож.мін. )

+9,4 %

ІІ група (дохід 1500,0 тис.грн.в рік, наймані працівникики до 

10 осіб- послуги, виробництво та продаж товарів, ресторанне 
господарство)

417,30 грн.       
( 10%  від. мін.З/П )

472,30 грн.
( 10%  від. ін.З/П )

+ 13,2%

ІІІ група 3% та 5% від суми доходу





РОЗМІРИ СТАВОК МІСЦЕВИХ ПОДАТКІВ І ЗБОРІВ,
ЗАТВЕРДЖЕНИХ БЕРДИЧІВСЬКОЮ МІСЬКОЮ РАДОЮ      

НА 2020 РІК 

1%

0,03 %

 Ділянки зайняті житловим-будівельними, дачно-будівельними та 

садовими кооперативами, індивідуальними гаражами, садовими і 

дачними будинками.                                                                                                                  

 -Для установ управління Державної пенітенціарної служби України та 

установ управління Державної служби України з надзвичайних 

ситуацій у Житомирській області, які утримуються за рахунок 

державного бюджету. 

Всі інші земельні ділянки.

 Земельний податок :

Ставка від нормативно-грошової оцінки земельної ділянки

3%

-Ділянки для потреб лісового господарства, які зайняті виробничими, 

культурно-побутовими, господарськими та іншими будівлями і 

спорудами та земельні ділянки, що відносяться до земель 

залізничного транспорту.

- Для підприємств енергетики, газового господарства, паливно-

енергетичного комплексу (АЗС), банківських установ.

- Земельні ділянки, які перебувають у постійному користуванні 

суб'єктів господарювання (крім державної та комунальної форми 

власності).



23,62 грн

 11,81 грн.

Туристичний збір (за кожну добу розміщення особи):

 Для в’їзного туризму

Для внутрішнього 

туризму

0,5 % від мін.ЗП  станом на 01.01.2020 р. – 

4723 грн.

0,25 % від мін.ЗП  станом на 01.01.2020 р. – 

4723 грн.)



(ТИС. ГРН.)

2020 рік

2019 рік (при формуванні бюджету)

2019 рік (при формуванні бюджету)

15 168,3

56 512,3

26,8%

115 861,4 

101 628,4

114%



ДИНАМІКА СОЦІАЛЬНИХ СТАНДАРТІВ
У 2019-2020 РОКАХ

Показники 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





МЕРЕЖА ГАЛУЗІ ОСВІТИ

 13 дошкільних навчальних закладів (3 258 дітей)
 14 загальноосвітніх шкіл та 1 вечірня школа (9 015 учнів)
 Центр позашкільної освіти ім. О. Разумкова (1 727 вихованців)
 2 школи естетичного виховання дітей (804 учнів)
 Інклюзивно-ресурсний центр
 Інші заклади освіти







ОБСЯГ ВИДАТКІВ У 2020 РОЦІ НА ГАЛУЗЬ
«ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНЕ ГОСПОДАРСТВО» 

34 474,6 ТИС. ГРН.

Кошти передбачені на:
Благоустрій, в т.ч.:
 КП «Комбінат комунальних підприємств міста Бердичева»
 Електроосвітлення вулиць міста (МКАРС)
 Відділ технічного нагляду
 МКП Бердичівкомунсервіс
Поточний ремонт доріг
Відшкодування різниці в тарифах



ОБСЯГ ВИДАТКІВ У 2020 РОЦІ ЗА РАХУНОК КОШТІВ 
МІСЬКОГО БЮДЖЕТУ НА ГАЛУЗЬ 

«СОЦІАЛЬНИЙ ЗАХИСТ ТА СОЦІАЛЬНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ»

22 563,2 ТИС. ГРН. 

Кошти міського бюджету будуть спрямовані на:
 Територіальний центр соціального обслуговування
 Центр соціальних служб для дітей, сім’ї та молоді
 Центр реабілітації дітей-інвалідів
 Інші заходи згідно «Міської програми соціального захисту окремих категорій 

громадян»



ОБСЯГ ВИДАТКІВ У 2020 РОЦІ НА ГАЛУЗЬ 
«КУЛЬТУРА І МИСТЕЦТВО» 

18 270,5 ТИС. ГРН.

Видатки будуть спрямовані на утримання:
 Централізованої бібліотечної системи
(центральна бібліотека, дитяча бібліотека та 6 філій)
 Музею історії м. Бердичева
 Міського Палацу культури ім. О.А. Шабельника 
 На проведення загальноміських заходів



ОБСЯГ ВИДАТКІВ У 2020 РОЦІ
НА ГАЛУЗЬ «ФІЗИЧНА КУЛЬТУРА І СПОРТ»

12 056,2 тис. грн.

Видатки у міському бюджеті передбачені на утримання:
 Двох дитячо-юнацьких спортивних шкіл
 Плавального басейну
 Міського центру фізичного здоров’я населення «Спорт для всіх»
 На проведення навчально-тренувальних зборів і змагань
 Виплату стипендій найкращим спортсменам міста
 Фінансову підтримку громадських організацій фізкультурно-спортивної 

спрямованості



ОБСЯГ ВИДАТКІВ У 2020 РОЦІ НА ГАЛУЗЬ 
«ЗАПОБІГАННЯ ТА ЛІКВІДАЦІЯ НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЙ» 

4 448,2 ТИС. ГРН.

Кошти міського бюджету спрямовані на утримання:
 Міської комунальної аварійно-рятувальної служби
 Міської комунальної пошуково-рятувальної служби на воді


