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                                    Довідка 

про виконання бюджету Новояворівської  

міської територіальної громади станом на 1 ЛЮТОГО  2022 року 

 

До зведеного бюджету Новояворівської міської ради за січень 2022 року  

надійшло податків, зборів і платежів у сумі 19 950,4 тис. грн  при плані на 

відповідний період 22 140,1 тис. грн або виконано на 89,9%, що менше від 

планових показників на 2 189,7 тис. грн. 

До загального фонду  міського бюджету мобілізовано податків і зборів 

в сумі  19 339,2 тис. грн при плановому показнику 21 575,4 тис. грн, що 

становить  89,6% до  планових призначень на січень або менше на 2236,2 тис. 

грн. До річних призначень виконання становить 7% або на 1,3% менше 

розрахункового показника на місяць. Разом з тим, до аналогічного періоду 

минулого року надходження зросли на 33,5% або на 4848,0 тис. грн. 

Не забезпечено  виконання таких видів податків і платежів: 

- Податок та збір на доходи фізичних осіб   на суму 1792,7 тис. грн.; 

- Рентні платежі - 68,6 тис. грн; 

- Податок на майно - 29,2 тис. грн; 

- Єдиний податок - 396,0 тис. грн;  

- Плата за надання адмінпослуг - 29,1 тис. грн. 

      

  До спеціального фонду міського бюджету надійшло податків і зборів  у 

сумі 611,2 тис. грн, що становить  108,2%  до планових показників на звітний 

період, понад затвердженні показники поступило 46,5 тис. грн. Перевиконання 

склалося за рахунок власних надходжень бюджетних установ, яких надійшло 

607,3тис. грн або виконано на 109%. 

          За січень 2022 року стовідсотково отримано освітню субвенцію з 

державного бюджету в сумі 12 134,8 тис. грн;  базову  дотацію -  83,4 тис. грн, 

додаткову дотацію на проведення розрахунків протягом опалювального періоду 

за комунальні послуги та енергоносії - 612,6 тис. грн. 

         Видатки зведеного бюджету за січень склали 13 465,3 тис. грн при плані 

35141,5 тис. грн або виконано на 38,3%. 



Видатки загального фонду міського бюджету  на 01.02.2022 становили 

13224,5 тис. грн або 38,2 %   до плану на вказаний період, з яких використано 

на утримання: 

           - органів   управління – 1295,4 тис. грн;  

- закладів  освіти – 10329,5 тис. грн;  

- соціальний захист населення – 583 тис. грн,  

- закладів культури і мистецтва – 286,9 тис. грн;  

- фізичну культуру та  спорт –  345,6 тис. грн;  

- житлово-комунальне господарство – 384,1тис. грн. 

Із загальної суми видатків на оплату праці використано – 12499,3 тис. 

грн.; на оплату комунальних послуг та енергоносіїв – 76,3 тис. грн; на поточні 

трансферти комунальним підприємствам – 407,9 тис. грн; на оплату послуг 

(крім комунальних) – 101,7 тис. грн; інші виплати населенню – 110,5 тис. грн. 

Всі інші видатки загального фонду склали 28,8 тис. грн. 

           Видатки спеціального фонду міського бюджету станом на 01.02.2022  

склали  240,8 тис. грн або 42,6 % до плану на відповідний період.  

           Станом на 01 лютого 2022 року в органах Держказначейства 

зареєстровані і неоплачені видатки загального фонду в сумі 663,8 тис. грн, з 

яких оплата праці працівників освіти і культури, термін виплати якої не настав 

– 663,0 тис. грн та оплата послуг (крім комунальних) у закладах освіти – 0,8 

тис. грн. Кошти, що профінансовані на заявки головних розпорядників, 

залишились не використаними на реєстраційних рахунках бюджетних установ 

станом на 01.02.2022 в сумі 17271,3 тис. грн. 

 

 

Начальник                                  

фінансового управління                                                       Надія ГОРОХ 
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