
 73. Відомості про виконання  бюджету Богодухівського  району станом  
на  01.04.2020 року.   
          Станом на 01 квітня 2020 року зведений бюджет Богодухівського району 
при затверджених  планових показниках 73432,9 тис. грн. та фактичних  
надходженнях  72930,4 тис. грн. виконаний на  99,3%.  
         Базової дотації надійшло  429,3 тис. грн., або 100%. Дотація з місцевого 
бюджету на здійснення переданих з державного бюджету видатків на утримання 
закладів освіти та охорони здоров`я за рахунок додаткової дотації надійшло 
1484,5 грн., освітня субвенція склала 15419,9 тис. грн., медична субвенція –   
6953,3 тис. грн. Субвенції на здійснення переданих видатків у сфері охорони 
здоров`я за рахунок коштів медичної субвенції надійшло – 187,8 тис. грн. 
Субвенції з місцевого бюджету на здійснення переданих видатків у сфері освіти 
за рахунок коштів освітньої субвенції надійшло – 202,2 тис. грн. Субвенція з 
місцевого бюджету на надання державної підтримки особам з особливими 
освітніми потребами за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету 
надійшла в сумі  74,8 тис. грн. 
          Районний бюджет, при фактичному надходженні 26068,0 тис. грн. та  
затверджених планових показниках   24849,7 тис. грн. виконаний   на  104,9%.      
           Найбільшу питому вагу доходної частини бюджету складає податок та збір 
на доходи фізичних осіб – 59,7% (надійшло  25071 тис. грн.) та єдиний податок 
– 20,0% (надійшло 8414,5 тис. грн.). 

 Виконання бюджету району не забезпечено по 10 місцевих бюджетах.  
 

         Видатки протягом І кварталу 2020 року проводились в межах бюджетних 
призначень і в  першочерговому порядку спрямовувалися на виплату заробітної 
плати з  нарахуваннями,  оплату за енергоносії,  медикаменти,  харчування та  
інші   витрати  і склали 68884,4 тис. грн., в т.ч. по загальному фонду –       
66524,6 тис. грн.,   спеціальному –2359,8 тис. грн. 
          Заборгованість по заробітній платі та інших захищених видатках відсутня. 
  
          п. 76 Відомості про діючі тарифи та пільги окремим групам  платників, 
розрахунки юридичних і фізичних осіб з районним  бюджетом. 
         За  звітний  період  витрати  на  оплату комунальних   послуг  по  
бюджетним  установам,  що  фінансуються  з  бюджету  району,  склали        
3459,3 тис. грн., в т.ч.  на оплату теплопостачання – 568,1 тис. грн., 
електроенергії – 828,9 тис. грн., природного газу – 1220,1 тис. грн., 
водопостачання  і  водовідведення – 76,1 тис. грн., інших енергоносіїв –        
766,1  тис. грн.   Вартість   1 м3 води  для  бюджетних  установ  становить 33,16  
грн.  
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