
Про стан виконання районного  
бюджету Богодухівського району 
за січень-червень 2021 року 

 
Аналіз виконання доходної частини загального фонду районного 

бюджету Богодухівського району  свідчить, що за підсумками роботи 6 місяців 
2021 року виконаний  на 69,5% до затвердженого плану з урахуванням змін.  
При плані 2045,19 тис. грн. фактично надійшло 1422,3 тис. грн. 

 Найбільшу питому вагу доходної частини складають неподаткові 
надходження - 1407,0 тис. грн., а саме: 

плата за розміщення тимчасово вільних коштів місцевих бюджетів - 604,7 
тис. грн., що становить 42,5% питомої виги в структурі надходжень; 

частина чистого прибутку (доходу) державних або комунальних унітарних 
підприємств – 392,1 тис. грн., або 27,5% питомої ваги; 

інші надходження - 367,7 тис. грн. (повернення невикористаної субвенції, 
залишки коштів ліквідованих установ), питома вага 25,8% ;  

 надходження від орендної плати за користування  цілісним майновим 
комплексом – 42,5 тис. грн. (кошти помилково перераховані КНП Богодухівська 
ЦРЛ Богодухівської міської ради).  

Податку на прибуток підприємств та фінансових установ  комунальної 
власності надійшло 15,2 тис. грн. 

Недоотримано плати за розміщення тимчасово вільних коштів місцевих 
бюджетів в сумі 669,5 тис. грн. в результаті дострокового повернення 18700,0 
тис. грн. коштів депозиту та перерахуванню залишку коштів до бюджету 
Богодухівської міської територіальної громади. 

Аналіз виконання видаткової частини загального фонду районного 
бюджету Богодухівського району  свідчить, що за підсумками роботи січня - 
червня 2021 року виконання  становить 100% до затвердженого плану з 
урахуванням змін. При плані 3292,4 тис. грн. виконання скало 3292,4 тис. грн.  
Видатки проведені на виплату заробітної плати – 2311,7 тис. грн., нарахування 
на оплату праці – 474,1 тис. грн., оплату послуг – 16,6 тис. грн., енергоносіїв та  
інших комунальних послуг – 189,7 тис. грн., придбання предметів та матеріалів 
– 7,4 тис. грн., інші поточні видатки -70,7 тис. грн. Проведена оплата членських 
внесків до асоціації органів місцевого самоврядування – 9,6 тис. грн.  

Профінансовані видатки по іншим заходам та закладам молодіжної 
політики (Цільова соціальна програма "Молодь Богодухівщини" у 
Богодухівському районі Харківської області на 2021-2025 роки) в сумі 212,5 
тис. грн. 
 Також профінансовані видатки на проведення навчально-тренувальних 
зборів і змагань з олімпійських видів спорту та неолімпійських видів спорту 
(Програма розвитку фізичної культури і спорту в Богодухівському районі на 
2019-2023  роки) в сумі відповідно  18,9 тис. грн. та 46,0 тис. грн. 
 Станом на 01 липня 2021 року заборгованість відсутня. 
 Виконання видаткової частини спеціального фонду районного бюджету 
Богодухівського району становить 33,3% до затвердженого плану з 
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урахуванням змін. При плані 1499,0 тис. грн. виконання скало 499,0 тис. грн.  
Видатки проведені на придбання  службового економічного автотранспортного 
засобу (легкового автомобіля) для потреб районної ради. 
 
 
 


