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                                    Довідка 

про стан виконання бюджету Новояворівської  

міської ради станом на 1 СІЧНЯ  2022 року 

 

До зведеного бюджету Новояворівської міської ради за 2021  надійшло 

податків, зборів і платежів у сумі 282 905,7 тис. грн  при уточненому плані на 

відповідний період 269 105,0 тис. грн (понад план поступило  13 800,7 тис. 

грн) або виконано на 105,1 %  

Забезпечено  виконання бюджету по  всіх видах податків та зборів, що 

надходять до місцевого бюджету міської ради. 

До загального фонду  міського бюджету мобілізовано податків і зборів 

в сумі  265 664,5 тис. грн при плановому показнику 258 321,6 тис. грн, що 

становить  102,8 % до уточнених  планових призначень на вказаний період, 

перевиконання  планових показників  становить 7 342,9 тис. грн.  

Основну питому вагу у доходах загального фонду бюджету займає:  

69,2 %  -  податок та збір на   доходи  фізичних  осіб,  якого  надійшло 

183 832,6 тис. грн  або виконано на 103,0%; 

15,1 % - єдиний податок, якого отримано в сумі 40 048,6 тис. грн або 

виконано на 101,3 %;  

5,6 %  - плата за землю, якої надійшло 14 855,7 тис. грн або 104,5% до 

плану; 

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

яких отримано в сумі 14 008,8 тис. грн  або виконано на 102,3  %.  

Забезпечено  виконання бюджету по  всіх видах податків та зборів, що 

надходять до місцевого бюджету міської ради. 

 

Освітню субвенцію з державного бюджету отримано в  повному  обсязі 

– 132 438,0 тис. грн.  Також в   повному  обсязі   надійшла базова  дотація  

32 440,2 тис. грн, додаткова дотація надійшла в сумі 6209,2 тис. грн., що 

становить 100 % від планових призначень. 

До спеціального фонду міського бюджету надійшло податків і зборів  у 

сумі 17 241,2 тис. грн, що становить  159,9 %  до уточнених планових 



показників на відповідний період, понад затвердженні показники поступило 

6457,8 тис. грн.  

 

Видатки загального фонду міського бюджету  на 01.01.2022 склали 

395490,6 тис. грн або 97,7 %   до плану на вказаний період, з них використано 

на утримання: 

 

- органів   управління – 42285,8 тис. грн;  

- закладів  освіти – 278884,1 тис. грн;  

- закладів охорони   здоров’я –  13926,2 тис. грн; 

- соціальний захист населення – 9256,2 тис. грн,  

- закладів культури і мистецтва – 11382,6 тис. грн;  

- фізкультура та   спорт –  11211,1 тис. грн;  

- житлово-комунальне господарство – 24560,3 тис .грн,  

- інші видатки – 3984,3 тис. грн. 

 

Видатки спеціального фонду міського бюджету станом на 01.01.2022  

склали  136626,4 тис. грн, або 95,0 % до плану на відповідний період, з них за 

рахунок коштів бюджету розвитку – 64496,1 тис. грн.  

 

Залишки невикористаних асигнувань спеціального фонду міського 

бюджету (бюджету розвитку) станом на 01.01.2022 склали  12970,8 тис. грн.  

 

 

 

 

Начальник                                  

фінансового управління                                                       Надія ГОРОХ 
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