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Про виконання бюджету Мукачівської
міської територіальної громади
за січень-червень 2021 року

Розглянувши підсумки виконання бюджету Мукачівської міської 
територіальної громади за січень  червень 2021 року, виконавчий комітет 
Мукачівської міської ради зазначає, що до загального фонду бюджету 
Мукачівської міської територіальної громади надійшло 385 733,7 тис. грн. 
податків, зборів та інших доходів, при затвердженому плані 356 201,4 тис. грн. 
Рівень виконання становить 108,3 відсотків. Понад план надійшло 29 532,3 тис. 
грн.  У порівнянні до аналогічного періоду минулого року надходження зросли 
на 58 081,9 тис. грн. або на 17,7 відсотків.

З державного бюджету одержано офіційних трансфертів на загальну 
суму 150 104,6 тис. грн., що становить 100,0 відсотків до уточненого 
планового показника на січень-червень 2021 року. В порівнянні з 
відповідним періодом минулого року надходження офіційних трансфертів 
збільшились на 14 309,7 тис. грн. або на 10,5 відсотка.

За січень-червень 2021 року до спеціального фонду бюджету 
Мукачівської міської територіальної громади надійшло 28 217,7 тис. грн., при 
затвердженому плані 51 187,5 тис. грн. Виконання становить 55,1 відсотка. 

В цілому надходження по загальному та спеціальному фондах бюджету 
Мукачівської міської територіальної громади (без урахування міжбюджетних 
трансфертів) склали в сумі 413 951,4 тис. грн., при затвердженому плані 
407 388,9 тис. грн. Рівень виконання за звітний період становить 101,6 
відсотків. В звітному періоді приріст надходжень бюджету у порівнянні до 
аналогічного періоду минулого року склав в сумі 55 497,7 тис. грн. при темпі 
росту 15,5 відсотків. 

За підсумками І півріччя 2021 року дохідна частина бюджету 



Мукачівської міської територіальної громади склала в сумі 564 056,0 тис. грн., 
а саме за питомою вагою: 73,4% - податки, збори та інші платежі в обсязі 
413 951,4 тис. грн., з них: загальний фонд  385 733,7 тис. грн. та спеціальний 
фонд  28 217,7тис. грн.; 26,6% офіційні трансферти в сумі 150 104,6 тис. грн.

Із загального фонду бюджету Мукачівської міської територіальної 
громади протягом січня - червень 2021 року спрямовано видатків  в сумі  
472 288,0 тис. грн. або 94,4 відсотка до  уточненого  плану на звітний період 
2021 року (додаток 2).

На фінансування установ освіти спрямовано 295 308,0 тис. грн. або     

62,5 відсотка до загального обсягу видатків бюджету, на фінансування охорони 

здоров'я  спрямовано 15 127,5 тис. грн. або 3,2 відсотка, на культуру та 

мистецтво  10 650,5 тис. грн. або 2,3 відсотка, на фізичну культуру і спорт  

6 689,0 тис. грн. або 1,4  відсотка, на соціальний захист та соціальне 

забезпечення спрямовано 14 532,8 тис. грн.

Із загального фонду бюджету на житлово-комунальне господарство 

спрямовано 51 317,8 тис. грн. або 10,9  відсотка до загального обсягу видатків 

бюджету, на економічну діяльність  11 813,1 тис. грн. або 2,5 відсотка, на 

обслуговування місцевого боргу  1 822,3 тис. грн.

Вилучення з бюджету Мукачівської міської територіальної громади у 

вигляді реверсної дотації протягом звітного періоду 2021 року складає     

14 207,4 тис. грн. або 3,0 відсотка.

На утримання органів державного управління за січень  березень     

2021 рік спрямовано 47 861,1 тис. грн. або 10,1 відсотка до  загального обсягу 

видатків бюджету громади.

Виходячи з вищенаведеного, відповідно до ст. ст. 28, 80 Бюджетного 

кодексу України, керуючись пп. 1 п. «а» ст. 28, ст. 52, ч.6 ст. 59 Закону України 

„Про місцеве самоврядування в Україні”, виконавчий комітет Мукачівської 

міської ради вирішив:

1. Фінансовому управлінню Мукачівської міської ради:

1.1.  Щомісячно проводити аналіз надходжень до бюджету Мукачівської 

міської  територіальної громади.

1.2. Систематично контролювати стан виконання затверджених 

показників доходів бюджету Мукачівської міської  територіальної громади у 

розрізі платежів.

1.3.  Для забезпечення своєчасної виплати заробітної плати працівникам 

бюджетних установ та оплати інших захищених статей видатків, здійснювати 

подання, у разі необхідності, матеріалів органам держказначейства для 

отримання короткотермінових позичок з єдиного казначейського рахунку.

2. Головним розпорядникам коштів бюджету Мукачівської міської 



територіальної громади забезпечити:  

2.1. Недопущення виникнення простроченої кредиторської 

заборгованості із виплати заробітної плати працівникам бюджетних установ, 

які фінансуються з бюджету, а також за спожиті енергоносії і комунальні 

послуги.

2.2.  Відповідно до вимог ч. 4 ст. 77 Бюджетного кодексу України у 

повному обсязі потребу в коштах на оплату праці з нарахуваннями  працівників 

бюджетних установ, які фінансуються з місцевого бюджету, та оплату 

енергоносіїв і комунальних послуг.

2.3.  Дотримання вимог ст. 51 Бюджетного кодексу України стосовно 

здійснення керівниками бюджетних установ фактичних видатків на заробітну 

плату, включаючи видатки на премії та інші види заохочень чи винагород, 

матеріальну допомогу, лише в межах фонду заробітної плати, затвердженого 

для бюджетних установ у кошторисах.

2.4.  Ефективне використання коштів бюджету розвитку (спеціального 

фонду) шляхом фінансування видатків у першочерговому порядку об'єктів 

незавершеного будівництва з високим ступенем готовності та пускових 

об'єктів. 

2.5.  Раціональне та у повному обсязі використання коштів спеціального 

фонду бюджету.

2.6.  За результатами контрольних заходів, проведених Управлінням 

Західного офісу Держаудитслужби в Закарпатській області протягом 2020 року 

та січня  червня 2021 року проаналізувати причини та умови виникнення 

порушень та забезпечити вжиття дієвих заходів щодо забезпечення 

керівниками установ/закладів повноти та своєчасності відшкодування 

допущених фінансових порушень.

2.7.  Посилити роботу щодо контролю за збереженням і раціональним 

використанням комунального майна, за станом фінансової дисципліни, обліку 

та звітності.

2.8. Посилити фінансово  бюджетну дисципліну, забезпечити належний 

контроль за цільовим, законним та ефективним використанням бюджетних 

коштів і майна, вжити заходів щодо попередження порушень та зловживань.

2.9. Безумовне виконання вимог Закону України «Про публічні 

закупівлі», зокрема в частині складання тендерної документації, визначення 

ступеня відповідальності пропозиції учасників торгів кваліфікаційним вимогам 

та умовам тендерної документації або вимогам  замовника, укладенні та 

виконанні договору про закупівлі.

2.10.   Роботу з недопущення утворення дебіторської заборгованості.

3.  Управління міського господарства (Блінов А.) вжити заходи щодо 



повноти надходження коштів за користування орендарями земельними 

ділянками, нежитловими приміщеннями  комунального майна тощо.

4.   Рекомендувати ГУ ДПС у Закарпатській  області забезпечити:
4.1. Мобілізацію податків і зборів відповідно до планових 

розрахункових показників бюджету Мукачівської міської територіальної 
громади. 

4.2. Дієвий контроль за своєчасним і правильним перерахуванням 

податковими агентами податку на доходи фізичних осіб. 

4.3. Скорочення податкового боргу за платежами до бюджету 

Мукачівської міської  територіальної громади та недопущення подальшого 

його зростання.

4.4. Спільно з виконавчими органами Мукачівської міської ради 

здійснення моніторингу суб'єктів господарювання  платників податку з доходів 

фізичних осіб, що здійснюють діяльність на території громади та забезпечити 

сплату ними податку до бюджету Мукачівської міської територіальної громади 

відповідно до вимог законодавства.

5. Контроль за виконанням цього рішення покласти на начальника 

фінансового управління Мукачівської міської ради   М. Тоба.

Міський голова А. БАЛОГА


