
Довідка 

 про виконання бюджету  

Гайсинської міської територіальної громади 

за I квартал 2022 року 
 

На виконання вимог статті 28 Бюджетного кодексу України щодо 

доступності інформації про бюджет, фінансове управління Гайсинської міської 

ради представляє інформацію про виконання Гайсинського міського бюджету за 

I квартал 2022 року.  

 

Доходи: 
 

До загального фонду Гайсинського міського бюджету за I квартал                     

2022 року надійшло доходів, без врахування міжбюджетних трансфертів на суму 

91474,1 тис. грн., що становить 29,9% до річних призначень. З усіх планових 

показників по податках та зборах за I квартал 2022 року виконання є по                                   

14 основних видах надходжень.  

Основним бюджетоутворюючим джерелом доходів міського бюджету 

являється податок та збір на доходи фізичних осіб, питома вага якого становить 

72,0% в структурі фактичних надходжень, без врахування міжбюджетних 

трансфертів. 

  Отримано в I кварталі 2022 року податку та збору на доходи фізичних осіб 

міським бюджетом в сумі 65881,4 тис. грн., що становить 32,9% виконання до 

річних призначень; податку на прибуток підприємств комунальної власності -

326,6 тис. грн., що становить 236,2% виконання до річних призначень; рентної 

плати за користування надрами загальнодержавного значення – 7,4 тис.  грн., що 

становить 28,4% виконання до річних призначень; податку на нерухоме майно, 

відмінного від земельної ділянки, сплаченого фізичними та юридичними 

особами, які є власниками об`єктів житлової та нежитлової нерухомості – 

10015,9 тис. грн., що становить 23,2% % виконання до річних призначень; плати 

за землю - 9068,6 тис. грн., що становить 23,6% виконання до річних призначень; 

єдиного податку з юридичних осіб – 763,7 тис. грн., що становить 32,6% 

виконання до річних призначень; єдиного податку з фізичних осіб – 8926,0                

тис. грн., що становить 32,3% виконання до річних призначень; єдиного податку 

з сільськогосподарських товаровиробників – 781,7 тис. грн., що становить 15,6% 

виконання до річних призначень; частини чистого прибутку комунальних 

підприємств, що вилучається до міського бюджету – 64,2 тис. грн., що становить 

178,3% виконання до річних призначень; «інших надходженнь» - 176,7 тис. грн., 

що становить 27,2% виконання до річних призначень; адміністративних штрафів 

та інших санкцій – 10,6 тис. грн., що становить 21,2% виконання до річних 

призначень; плати за надання інших адміністративних послуг – 728,0 тис. грн., 

що становить 21,7% виконання до річних призначень; від орендної плати за 

користування комунальним майном – 23,1 тис. грн., що становить 29,8% 

виконання до річних призначень; «інших неподаткових надходжень» - 91,4                

тис. грн., що становить 63,5% виконання до річних призначень. 

За I квартал 2022 року Гайсинський міський бюджет отримав базову 

дотацію з державного бюджету в повному обсязі на суму 1673,1 тис. грн.   



За січень-березень 2022 року до міського бюджету надійшло субвенцій з 

державного та місцевих бюджетів на суму 30064,1 тис. грн., а саме: 

- з державного бюджету  на фінансування освіти  -  27943,2 тис. грн.,  

- з обласного бюджету на фінансування КУ «ІРЦ» - 473,5 тис. грн., 

          - з бюджетів територіальних громад на співфінансування бюджетних 

установ – 1647,4 тис. грн.  

Всього до загального фонду Гайсинського міського бюджету разом із 

міжбюджетними трансфертами за I квартал 2022 року надійшло коштів на суму 

123211,3 тис. грн., що становить 27,9% виконання до річних призначень. 

 

Видатки: 

 
За І квартал 2022 року з бюджету Гайсинської міської територіальної 

громади було проведено видатків на суму 104930,3 тис. грн., що становить 24,0% 

виконання уточнених річних призначень.  

Видатки на соціально-культурну сферу проведені на 81,5% і становлять 

84955,2 тис. грн., з них: 

- на освіту 63692,1 тис. грн., що становить 22,4% виконання уточнених 

річних призначень; 

- на охорону здоров’я 8626,0 тис. грн. або 33,6% виконання уточнених 

річних призначень; 

- на соціальний захист та соціальне забезпечення 4989,3 тис. грн., що 

становить 23,0% виконання уточнених річних призначень; 

- на культуру 6406,8 тис. грн., що становить 21,9% виконання уточнених 

річних призначень; 

- на фізкультуру і спорт 1241,0 тис. грн., що становить 19,2% виконання 

уточнених річних призначень. 

На фінансування захищених видатків було направлено коштів в сумі 

52700,3 тис. грн., що становить 83,4% в структурі видатків, з них на виплату 

заробітної плати з нарахуваннями було спрямовано 46780,7 тис. грн. 

В бюджеті відсутня прострочена кредиторська заборгованість по виплаті 

заробітної плати з нарахуваннями працівникам бюджетних установ Гайсинської 

міської територіальної громади. 
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