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Про виконання бюджету Мукачівської 

міської територіальної громади  

за січень-березень 2022 року 

 

 

Розглянувши підсумки виконання бюджету Мукачівської міської  

територіальної громади за січень-березень 2022 року, виконавчий комітет 

Мукачівської міської ради зазначає, що до загального фонду бюджету 

Мукачівської міської територіальної громади надійшло 218 461,7 тис. грн. 

податків, зборів та інших доходів, при затвердженому плані 196 629,6 тис. грн. 

Рівень виконання становить 111,1 відсотків. Понад затверджений план 

надійшло 21 832,1 тис. грн. У порівнянні до аналогічного періоду минулого 

року надходження зросли на 36 563,6 тис. грн. або на 20,1 відсотка (додаток 1). 

 З державного бюджету до загального фонду бюджету Мукачівської міської 

територіальної громади одержано офіційних трансфертів на загальну суму 

68 453,8 тис. грн., що становить 99,9 відсотків до затвердженого планового 

показника на січень-березень 2022 року, у порівнянні з відповідним періодом 

минулого року надходження офіційних трансфертів збільшились на 13 084,5 

тис. грн. або на 23,6 відсотка.  

 За січень-березень 2022 року до спеціального фонду бюджету 

Мукачівської міської  територіальної громади (без урахування міжбюджетних 

трансфертів) надійшло 13 573,0 тис. грн., рівень виконання становить 55,0 

відсотків, до плану не надійшло 11 092,2 тис. грн. У порівнянні до аналогічного 

періоду минулого року надходження зменшились на 2 496,1 тис. грн. або на 

15,5 відсотків.  

В цілому надходження по загальному та спеціальному фондах бюджету 

Мукачівської міської територіальної громади (без урахування міжбюджетних 

трансфертів) склали в сумі 232 034,7 тис. грн., при затвердженому плані 

221 294,7 тис. грн. Рівень виконання за звітний період становить 104,9 

відсотків. В звітному періоді приріст надходжень бюджету у порівнянні до 

аналогічного періоду минулого року склав в сумі 34 067,5 тис. грн. при темпі 

росту 17,2 відсотка.  
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 За підсумками І кварталу 2022 року дохідна частина бюджету 

Мукачівської міської територіальної громади склала в сумі 300 488,5 тис. грн., а 

саме  за питомою вагою:  77,2% - податки, збори та інші платежі в обсязі 

232 034,7 тис. грн., з них: загальний фонд – 218 461,7 тис. грн. 94,2 % та 

спеціальний фонд –  13 573,0 тис. грн. 5,8 %;  22,8%  - офіційні трансферти в 

сумі 68 453,8 тис. грн. 

 Із загального фонду бюджету Мукачівської міської територіальної 

громади за січень-березень 2022 року спрямовано видатків  в сумі  211 406,8 

тис. грн. або 75,3 відсотка до  уточненого  плану за звітній період 2022 рік 

(додаток 2). 

На фінансування установ освіти спрямовано 143 542,2 тис. грн. або 67,9 

відсотка до загального обсягу видатків бюджету, на фінансування охорони 

здоров’я  спрямовано 4 482,0 тис. грн. або 2,1 відсотка, на культуру та 

мистецтво – 5 370,8 тис. грн. або 2,5 відсотка, на фізичну культуру і спорт – 

3 302,0 тис. грн. або 1,7 відсотка, на соціальний захист та соціальне 

забезпечення спрямовано 8 482,2 тис. грн. або 4,0 відсотка. 

Із загального фонду бюджету на житлово-комунальне господарство 

спрямовано 17 606,5 тис. грн. або 8,3  відсотка до загального обсягу видатків 

бюджету, на економічну діяльність – 410,7 тис. грн. або 0,2 відсотка, на 

обслуговування місцевого боргу – 1 669,4 тис. грн., на заходи із запобігання та 

ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха – 10,2 тис. грн. 

Вилучення з бюджету Мукачівської міської територіальної громади у 

вигляді реверсної дотації за січень-березень 2022 року складає 2 582,0 тис. грн. 

або 1,2 відсотка та субвенції з місцевого бюджету державному бюджету на 

виконання програм соціально-економічного розвитку регіонів – 400,0 тис. грн. 

На утримання органів державного управління за січень-березень 2022 

року спрямовано 23 548,8 тис. грн. або 11,1 відсотків. 

 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) щомісячно проводити аналіз надходжень до бюджету Мукачівської 

міської  територіальної громади; 

2) систематично контролювати стан виконання затверджених показників 

доходів бюджету Мукачівської міської  територіальної громади у розрізі 

платежів; 
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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 забезпечувати:   

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)  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; 

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. 

3.  Рекомендувати ГУ ДПС у Закарпатській  області забезпечити: 

1)  мобілізацію податків і зборів відповідно до планових розрахункових 

показників бюджету Мукачівської міської територіальної громади;  

2) дієвий контроль за своєчасним і правильним перерахуванням 

податковими агентами податку на доходи фізичних осіб;  

3) скорочення податкового боргу за платежами до бюджету Мукачівської 

міської  територіальної громади та недопущення подальшого його зростання. 

  4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на начальника 

фінансового управління Мукачівської міської ради   Мар’яну Тоба. 

 

В.о.міського голови            Ростислав ФЕДІВ 

 

 

 

 

 

 

 


