
Інформація 
про виконання дохідної частини бюджету міської ради 

за перше півріччя 2021 року 
 
          Фінансовий ресурс бюджету територіальної громади на 2021 рік сформований з 
урахуванням змін, внесених до Податкового та Бюджетного кодексів України та інших 
законодавчих актів, що стосуються місцевих бюджетів та міжбюджетних відносин. 
    За період січень – червень 2021 року до загального фонду міського бюджету, згідно 
планових показників з врахуванням змін (без врахування міжбюджетних трансфертів) 
надійшло власних надходжень в сумі 42245,1тис.грн., тобто сума отриманих доходів є 
меншою від планових показників на цей період на 6131,9тис.грн., а також є на 
7591,5тис.грн. або 21,9 % більшою від доходів аналогічного періоду минулого року. 
      Із тринадцяти джерел доходів, що формували загальний фонд та були заплановані 
на період січень-червень цього року виконання досягнуто по усіх за винятком податку 
на доходи фізичних осіб, який є основним дохідним джерелом, що і вплинуло на 
невиконання дохідної частини в цілому. Його питома вага в загальному фонді складає 
60,9%.   
      За звітний період податку на доходи фізичних осіб надійшло в сумі 25731,5тис.грн., 
що менше планових показників з врахуванням змін на 7551,4тис.грн. або на 22,7% і 
більше ніж  за шість місяців 2020 року на 4692,9тис.грн. або на 22,3%. Ріст вказаних 
надходжень в порівнянні з відповідним періодом минулого року обумовлено 
збільшенням гарантованого державою розміру мінімальної заробітної плати та 
індексації.  
       Найбільшими платниками податку на доходи фізичних осіб у січні – червні 2021 
року були: відділ освіти міської ради (5903,5тис.грн.),  ДП «Баранівське лісомисливське 
господарство» (2888,5тис.грн.), КНП «Баранівська центральна лікарня» 
(1963,3тис.грн.), ТОВ «Органік Мілк» (1064,9тис.грн.), ТОВ  «Агровест Груп» 
(634,7тис.грн.), КНП «ПМСД» (599,2тис.грн.), ТОВ «Баранівський молокозавод» 
(363,2тис.грн.), СТОВ «Мирославель Агро» (427,1тис.грн.), СП «ТОВ Ріф-1» - 
(421,7тис.грн.),  АТ «Житомиробленерго» (600,8тис.грн.)  та інші платники .  
       Наступним за значенням щодо наповнення дохідної частини бюджету Баранівської 
міської ради є єдиний податок, якого одержано 7757,7тис.грн. або більше планових 
показників з врахуванням змін на 197,7тис.грн. (102,6%). Питома вага в загальному 
фонді міського бюджету – 18,4%. В порівнянні з січнем-червнем 2020 роком єдиного 
податку надійшло більше на 1441,7тис.грн. або 22,8%. Єдиний податок з юридичних 
осіб  в звітному періоді складає 578,2тис.грн., єдиний податок з фізичних осіб – 
6444,0тис.грн., єдиний податок з сільськогосподарських товаровиробників – 
735,4тис.грн. 
          Протягом першого півріччя бюджет міста поповнився платою за землю на суму 
4062,4тис.грн., понад план одержано 419,0тис.грн. і відсоток виконання складає 111,5. 
Орендна плата з юридичних та фізичних осіб становить 3382,1тис.грн., земельний 
податок з юридичних та фізичних осіб – 680,3тис.грн. В порівнянні з  минулим роком 
надходження плати за землю збільшилися на 1012,4тис.грн. в т. ч. орендна плата з 
юридичних осіб - на 948,4тис.грн. Платником орендної плати ТОВ «САНВІН 11»   
сплачено 858,9тис.грн., а також: ТОВ «Агровест Груп» - 642,6тис.грн., ДП «Шпат» - 
167,5тис.грн.,  СТОВ «Мирославель Агро» - 117,3тис.грн., ДП «Баранівське 
лісомисливське господарство» - 197,1тис.грн., АТ «Житомиргаз» - 165,1тис.грн. 
        Рентної плати за спеціальне використання лісових ресурсів як державного так і 
місцевого значення надійшло в сумі 1777,4тис.грн., або менше ніж у 2020  році (січень-
червень) на 178,0тис.грн. (9,1%). Причиною зменшення надходжень в першому півріччі 
цього року в порівнянні з аналогічним періодом минулого року є сплата рентної плати  
Баранівським лісомисливським господарством сумі 548,0тис.грн. 30 грудня 2020 року 
при терміні сплати до 20 лютого 2021 року.  
 



       Починаючи з 2019 року до бюджетів органів місцевого самоврядування 
зараховується 37% рентної плати за спеціальне використання лісових ресурсів в частині 
деревини, заготовленої в порядку рубок головного користування в результаті чого 
бюджет міста отримав 567,5тис.грн. 
       Основними платниками лісової рентної плати до бюджетів усіх рівнів є ДП 
«Баранівське лісомисливське господарство», яке сплатило бюджету міста 
1596,7тис.грн., ДП «Романівський лісгосп АПК» - 178,0тис.грн. 
         Акцизного податку в першому півріччі одержано 1851,8тис.грн. із них від 
реалізації алкогольних та тютюнових виробів – 661,1тис.грн. від реалізації пального – 
1190,7тис.грн. Слід відмітити, що надходження по акцизному податку від реалізації 
пального, в порівнянні з відповідним періодом 2020 року, збільшилися на 169,6тис.грн. 
(6,6%). 
        По інших джерелах доходів надходження склали 1065,1тис.грн. Серед них - плата 
за надання адміністративних послуг – 575,7тис.грн., державне мито – 68,1тис.грн., 
адміністративні штрафи та інші санкції – 21,1тис.грн., податок на прибуток 
підприємств комунальної власності – 5,8тис.грн., плата за користування надрами 
загальнодержавного та місцевого значення – 16,6тис.грн., податок на нерухоме майно – 
321,3тис.грн., транспортний податок – 16,7тис.грн., оренда водних об’єктів – 
0,7тис.грн., інші надходження – 39,1тис.грн. 
         Щодо плати за надання адміністративних послуг то в порівнянні із аналогічним 
періодом минулого року надходження збільшилися на 284,9тис.грн., що видно із таких 
даних: 
                                                                                                                         ( тис. грн.) 
№ 
з/п 

Джерело доходу Код 
доходу 

Факт. за 6 
міс. 2020 

Факт. за 6 
міс.2021 

+,- % 

1 Адміністративний збір за 
проведення державної 
реєстрації юридичних 
осіб, фізичних осіб-
підприємців та 
громадських формувань 

22010300      5,4      9,9 4,5  183,3 

2 Разом плата за надання 
інших адміністративних 
послуг  в т. ч.  
Плата за надання  послуг 
міграційною службою: 
 
Плата за послуги 
держгеокадастру,  
Держ.служби з питань 
безпечності харчових 
продуктів, послуги  
відділу надання  адм. 
послуг тощо: 

22012500    263,0 
 
 
 
 
 
 
    164,3 
   
      98,7 
  
 

  288,1 
 
 
 
 
 
 
  195,6 
   
    92,5 
     
 

25,1 
 
 
 
 
 
 
 31,3 
 
-6,2 
 

109,5 
 
 
 
 
 
 
119,1 
  
93,7 
 

3 Адміністративний збір за 
державну реєстрацію 
речових прав на нерухоме 
майно та їх обтяжень 

22012600   22,4   277,7 255,3 1239,7 

 РАЗОМ     290,8    575,7 284,9 198,0 
         Доходи спеціального фонду (без врахування міжбюджетних трансфертів ) за 
перше півріччя цього року  складають 5172,9тис.грн., що більше уточнених планових 
показників на 1148,6тис.грн. або 128,5%. Найбільшу питому вагу в спеціальному фонді 
займають власні бюджетні надходження – 95,1% або 4918,3тис.грн. серед них: 



надходження від плати за послуги, що надаються бюджетними установами згідно із 
законодавством - 2269,3тис.грн., інші джерела власних надходжень – 2649,0тис.грн. 
       Коштів від продажу земельних ділянок отримано в сумі 97,4тис.грн., коштів від 
відчуження майна – 79,9тис.грн., екологічного податку – 36,1тис.грн., грошових 
стягнень за шкоду, заподіяну порушенням законодавства про охорону навколишнього 
природного середовища 41,2тис.грн.  
       Також протягом січня-червня 2021 року надійшли міжбюджетні трансферти, в тому 
числі: 

- По загальному фонду – 58844,9тис.грн. (базова дотація – 12702,0тис.грн., освітня 
субвенція – 42925,5тис.грн., додаткова дотація – 1267,4тис.грн., інші субвенції – 
1950,0тис.грн.). 

- По спеціальному фонду – 646,9тис.грн. (кошти гранту ЄС). 
       За 1 півріччя 2021 року видатки міського бюджету становлять 105004,6тис.грн., в 
тому числі: 

- По загальному фонду – 96740,4тис.грн. 
- По спеціальному фонду – 8264,2тис.грн. 

        В загальній сумі видатки по відповідних галузях становлять: 
- Державне управління – 12454,3тис.грн. або 11,9%; 
- Освіта – 72294,5тис.грн. або 68,8%; 
- Охорона здоров’я – 2058,0тис.грн. або 2,0%; 
- Соціальний захист – 2933,8тис.грн. або 2,8%; 
- Культура і мистецтво – 3981,1тис.грн. або 3,8%; 
- Фізична культура та спорт – 1221,5тис.грн. або 1,2%; 
- Житлово-комунальне господарство – 5254,8тис.грн. або 5,0%; 
- Інші – 4806,6тис.грн. або 4,5%.  

     За економічною класифікацією видатки складаються: 
- Оплата праці з нарахуваннями – 87339,3тис.грн. або 83,2%; 
- Оплата за харчування – 1713,0тис.грн. або 1,6%; 
- Оплата за енергоносії – 3789,5тис.грн. або 3,6%; 
- Капітальні видатки – 5081,9тис.грн або 4,8%; 
- Інші видатки – 7080,9тис.грн. або 6,8%. 

      Станом на 01.07.2021 року рахується кредиторська заборгованість в сумі 
10151,9тис.грн., в тому числі: 

- Оплата праці з нарахуваннями – 9844,4тис.грн. або 97,4% від загальної суми 
заборгованості (освіта – 7807,9тис.грн. (79,3%), державне управління – 
824,4тис.грн. (8,4%), соціальний захист – 221,7тис.грн. (2,2%), культура та спорт 
– 600,9тис.грн. (6,1%), житлово-комунальне господарство – 389,5тис.грн. (4,0%); 

- Оплата за продукти харчування – 102,1тис.грн. або 1,0%; 
- Оплата за енергоносії – 38,3тис.грн. або 0,4%; 
- Інші видатки – 167,1тис.грн. або 1,2%. 

 
 
                                              


