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Про виконання бюджету 

Богодухівського району за І півріччя 2019 року 
 

За І півріччя 2019 року зведений бюджет Богодухівського району по 
доходах виконаний на 102,0% до затверджених показників, при плані доходів 
237,0 млн грн, фактично надійшло 241,7 млн грн. При цьому загальний фонд 
виконаний на 108,6%, спеціальний фонд – 142,9%, бюджет розвитку – 642,3%. 

Доходна частина бюджету (без врахування міжбюджетних трансфертів) 
виконана на 116,2%. При плані 81,3 млн грн, фактично надійшло 94,5 млн грн. 

До загального фонду бюджету району надійшло 225,0 млн грн, що 
становить 99,8% до планових показників та 100,5% до надходжень минулого 
року. В порівнянні з аналогічним періодом минулого року до бюджету надійшло 
на 1,1 млн грн більше. Понад затверджені показники надійшло 1,5 млн грн 
доходів. 

Районний бюджет, при фактичному надходженні 51,8 млн грн та планових 
показниках 39,9 млн грн виконаний на 103,8%. 

Виконання планових показників забезпечено по всім джерелам доходів 
загального фонду, крім акцизного податку (88,8% або – 0,12 млн грн) та 
державного мита (96% % або – 0,1 млн грн). 

По всіх 24 місцевих бюджетах району забезпечено виконання доходної 
частини. 

Видатки зведеного бюджету району по загальному та спеціальному фондах       
за І півріччя 2019 року склали 240,2 млн грн,  або 85,1 % до затвердженого 
плану, в тому числі видатки загального фонду бюджету 207,3 млн грн, або 87,0 
%, видатки спеціального фонду – 32,9 млн грн, або 75,3 %. Видатки загального 
фонду бюджету збільшилися проти 2018 року на 1,7  млн грн, спеціального на 
14,2  млн грн. 

Кошти, що надійшли до зведеного бюджету району спрямовувались в 
першочерговому порядку на захищені статті видатків. 

Платежі через єдиний казначейський рахунок у першому півріччі 2019 
року проходили своєчасно. Позики не оформлялися, кошти на рахунках в 
більшості місцевих рад району були. 

Станом на 1 липня 2019 року заборгованість по заробітній платі 
працівникам бюджетних установ відсутня. Немає заборгованості по виплаті 
допомог сім’ям з дітьми, малозабезпеченим сім’ям. Забезпечена проплата за 
спожиті бюджетною сферою енергоносії. 
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