
Пояснювальна записка  

до звіту  про виконання  бюджету  

Арцизької  міської територіальної громади  

за 9 місяців 2021 року  
         Доходна частина загального фонду бюджету Арцизької міської 

територіальної громади за 9 місяців  2021 року виконана  на 102,3% - при 

планових призначеннях 188454,8 тис. грн. фактично виконана у розмірі 

192721,2 тис. грн., без врахування міжбюджетних трансфертів  виконана  на  

104,7%, при плані 97725,8 тис. грн., фактично виконана у розмірі 102270,2 тис. 

грн., або більше надійшло на 4544,4 тис. грн. 

         З міжбюджетних трансфертів  недонадійшли  з місцевих бюджетів  Інші 

субвенції  – 278,0 тис. грн.  (Теплицька СТГ 170,8  тис. грн., Суворівська СТГ 

26,7 тис. грн., Павлівської СТГ – 80,5 тис. грн.). 

        Питома вага   ппооддааттккуу  ннаа  ддооххооддии  іі  ззббооррии  ффііззииччнниихх  ооссіібб  у надходженнях  

загального фонду бюджету громади, без урахування міжбюджетних 

трансфертів,  ссккллааддааєє    5500,,2222%%.  Надходження  податку до бюджету громади за 9 

місяців 2021 року  склали 51363,2 тис. грн. при  призначеннях 47543,9 тис. грн., 

виконання  плану -  108,0%,  до бюджету більше надійшло на 3819,3 тис. грн., в 

тому числі: 

 - більше планових показників надійшло ПДФО від зарплати   на 3432,4 тис. 

грн.;  

- менше надійшло податку  з грошового забезпечення, грошових винагород та 

інших виплат, одержаних військовослужбовцями та особами рядового і 

начальницького складу  на 1216,1 тис. грн..  

          Виконання  призначень за 9 місяців 2021 року по бюджетоутворюючим 

надходженням бюджету району наступне: 

-   ммііссццееввіі  ппооддааттккии  ттаа  ззббооррии план 45283,4   тис. грн., в  бюджет громади  

виконаний на 102,03%  у сумі 46203,7  тис.  грн.,  що більше на 920,3 тис. грн., 

в т.ч.: 

     ⁕ по податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки  виконання 

-  118,6%, що більше плану на 220,9 тис. грн..; 

    ⁕  по земельному податку  виконання -  105,4%, що більше плану на 862,1 

тис. грн., перевиконання утворилось загалом  від сплати податку філіями  

Укрзалізниці;  

  ⁕ по орендній платі з юридичних та фізичних осіб призначення виконані на 

87,0%, надійшло менше на 1170,2 тис. грн. Невиконання пояснюється 

посухою в громаді у 2020 році. та, як наслідок,   не спроможністю сплати 

платниками  орендної плати за землю; 

   ⁕ по єдиному податку  виконання - 105,3%, що більше на  1003,7  тис. грн., 

здебільшого, за рахунок сплати наперед податку сільгосптоваровиробниками. 

       Видаткова частина загального фонду бюджету Арцизької міської громади 

за 9 місяців 2021 року виконана на 88,83%, при планових призначеннях  

198655,4  тис. грн.  виконано видатків на суму 176463,3 тис. грн.  

         Питома вага в загальному об’єму видатків по галузям складає: Освіта – 

65,7%, Культура – 5,6%, Охорона здоров’я – 2,9%, Соціальні програми та 

соціальне забезпечення – 2,9%, Житлово –комунальне господарство – 7,5%, 

Утримання комунальних доріг – 1,2%, Управління – 10,1%, Пожежна безпека та 



громадський порядок – 0,4%, Фізична культура та спорт – 1,9%, Трансферти 

іншим бюджетам – 1,5%.  

        Всього видатки на захищені статті склали  148551,9  тис. грн. , що є 84,2% 

до загального виконання, з них на заробітну плату спрямовано 135778,4 тис. 

грн. або 91,4%, за використання комунальних послуг та енергоносіїв - 3350,5 

тис. грн. або 2,3%, на медикаменти - 126,4 тис. грн., на продукти харчування - 

3428,3 тис. грн., соціальні виплати дітям - сиротам 14,5 тис. грн. Передано 

освітньої субвенції до Павлівської сільської територіальної громади у сумі 

2422,4 тис. грн., що є 100 % до планових розрахунків.  

 Профінансовано  видатків спеціального фонду  у сумі 15619,3 тис. грн. у 

тому числі, установи освіти 8480,4 тис. грн., установи  культури 387,4 тис. грн., 

водопровідно-каналізаційне господарство – 3474,3 тис. грн., благоустрій – 580,2 

тис. грн., установи охорони здоров’я – 627,9 тис. грн.,  видатки управління та 

керівництва – 769,2 тис. грн., фізична культура та спорт – 99,8 тис. грн.  

   Уточнені планові показники 2021 року по бюджету розвитку склали  без 

урахування  трансфертів з держбюджету 31959,6 тис. грн., в тому числі за 

рахунок коштів бюджету територіальної громади – 16325,9 тис. грн., 

інвестиційної субвенції – 12330,1 тис. грн., залишку інвестиційної субвенції на 

початок року – 3303,6 тис. грн.  

     Фактично спрямовано за 9 місяців 2021 року на видатки бюджету розвитку  

11654,0  тис. грн. або 36,5% від плану року, в тому числі за рахунок залишку 

інвестиційної субвенції - 3197,1 тис. грн., за рахунок  інвестиційної субвенції - 

1192,3 тис. грн., за рахунок   коштів місцевого бюджету -7264,6 тис. грн.      
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