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                                    Довідка 

про стан виконання бюджету Новояворівської  

міської ради станом на 1 ЛИСТОПАДА  2021 року 

 

До зведеного бюджету Новояворівської міської ради за десять  місяців  

поточного року  надійшло податків, зборів і платежів у сумі 226 911,9 тис. грн  

при уточненому плані на відповідний період 206 933,8 тис. грн (понад план 

поступило  19 978,1 тис. грн) або виконано на 109,7 %  

До загального фонду  міського бюджету мобілізовано податків і зборів 

в сумі  213 555,0 тис. грн при плановому показнику 197 209,7 тис. грн, що 

становить  108,3% до уточнених  планових призначень на вказаний період, 

перевиконання  планових показників  становить 16 345,3 тис. грн. Річний план 

виконано на  91,2%  або з випередженням розрахунково на 8,8 %.  

Основну питому вагу у доходах загального фонду бюджету займає:  

68,9 %  -  податок та збір на   доходи  фізичних  осіб,  якого  надійшло 

147245,7 тис. грн  або виконано на 106,9%; 

14,9 % - єдиний податок, якого отримано в сумі 31817,8 тис. грн або 

виконано на 95,9 %;  

5,6 %  - плата за землю, якої надійшло 12284,5 тис. грн або 112,4% до 

плану; 

5,3 %  - внутрішні податки на товари та послуги (акцизний податок), 

яких отримано в сумі 11395,7 тис. грн  або виконано на 139,4 %.  

Не забезпечено виконання станом на 01.11.2021 року лише  3-х видів 

доходів: 

-  єдиний податок (-1355,5 тис. грн), у зв’язку зі зменшенням бази 

оподаткування на звітну дату;  

- транспортний податок   (- 29,0 тис. грн), у зв’язку з відсутністю бази 

оподаткування; 

- збір за місця паркування транспортних засобів  (- 1,3 тис. грн), у 

зв’язку не встановлення  місць для паркування транспортних засобів на звітну 

дату. 

 



Освітню субвенцію з державного бюджету отримано в  повному  обсязі 

– 109739,7 тис. грн.  Також в   повному  обсязі   надійшла базова  дотація  

32440,2 тис. грн, додаткова дотація надійшла в сумі 2582,25 тис. грн., що 

становить 52,5% від планових призначень. 

До спеціального фонду міського бюджету надійшло податків і зборів  у 

сумі 13356,9 тис. грн, що становить  137,4 %  до уточнених планових 

показників на відповідний період, понад затвердженні показники поступило                

3632,8 тис. грн.  

 

Видатки загального фонду міського бюджету  на 01.11.2021 склали 

288603,3 тис. грн або 90,4 %   до плану на вказаний період, з них використано 

на утримання: 

 

- органів   управління  - 28082,7 тис. грн;  

- закладів  освіти -  210909,3 тис. грн;  

- закладів культури і мистецтва – 7877,9 тис. грн;  

- закладів охорони   здоров’я  - 8461,8 тис. грн; 

- фізкультура та   спорт    - 7301,9 тис. грн;  

- соціальний захист населення – 7349,7 тис. грн,  

- житлово-комунальне господарство  - 15928,0 тис .грн,  

- інші видатки – 2692,0 тис. грн. 

 

Видатки спеціального фонду міського бюджету станом на 01.11.2021  

склали  34488,5 тис. грн або 61,1% до плану на відповідний період, з них за 

рахунок коштів бюджету розвитку – 27184,3 тис. грн.  

 

Залишки невикористаних асигнувань спеціального фонду міського 

бюджету (бюджету розвитку) станом на 01.11.2021 склали  23976,6 тис. грн.  

 

 

 

 

Заступник начальника                                  

фінансового управління                                                       Марія ІВАНИК 
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