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

 
Аналіз виконання доходної частини загального фонду районного 

бюджету Богодухівського району  свідчить, що за підсумками роботи 8 місяців 
2021 року виконаний  на 106,2% до затвердженого плану з урахуванням змін.  
При плані 1445,2 тис. грн. фактично надійшло 1534,3 тис. грн. 

 Найбільшу питому вагу доходної частини складають неподаткові 
надходження 1519,0 тис. грн., а саме: 

 плата за розміщення тимчасово вільних коштів місцевих бюджетів 
надійшло 711,5 тис. грн.;  

частина чистого прибутку (доходу) державних або комунальних унітарних 
підприємств – 438,5 тис. грн.;  

інші надходження 368,9 тис. грн. (повернення невикористаної субвенції, 
залишки коштів ліквідованих установ та бюджетів). 

Податку на прибуток підприємств та фінансових установ  комунальної 
власності надійшло 15,4 тис. грн. 

Аналіз виконання видаткової частини загального фонду районного 
бюджету Богодухівського району  свідчить, що за підсумками роботи січня - 
серпня 2021 року виконання  становить 95,5% до затвердженого плану з 
урахуванням змін. При плані 5294,5 тис. грн. виконання скало 5053,4 тис. грн.  
Видатки проведені на виплату заробітної плати – 2864,8 тис. грн., нарахування 
на оплату праці – 583,2 тис. грн., придбання предметів, матеріалів, обладнання 
та інвентар – 69,0 тис. грн., оплату послуг – 137,6 тис. грн., енергоносіїв та  
інших комунальних послуг – 193,6 тис. грн. 

 
Сплачені членські внески до асоціацій органів місцевого самоврядування 

– 12,0 тис. грн. 
За програмою розвитку архівної справи проведені видатки в сумі 65,1 тис. 

грн. для забезпечення діяльності архівного управління Богодухівської районної 
державної адміністрації, а саме на придбання коробів архівних на скобах, 
канцелярського паперу та канцелярських товарів, матеріалів та обладнання з 
охоронної сигналізації, монтаж та виконання пусконалагоджувальних робіт.  

На виконання програми соціального захисту населення Богодухівського 
району проведені видатки на надання одноразової матеріальної допомоги 
мешканцям Богодухівського району, які перебувають в скрутному 
матеріальному становищі – 244,0 тис. грн. 

Також на погашення боргів, згідно судових рішень та наказів на примусове 
виконання постанови Господарського суду Харківської області, для покриття 
збитків АТ «Українська залізниця» понесених від перевезення пасажирів, які 
мають право на пільги (колишній Коломацький район) профінансовані видатки 
в сумі 90,1 тис. грн. На погашення боргів, згідно судових рішень та наказів на 
примусове виконання постанови Господарського суду Харківської області, 
невідшкодованої заборгованості по витратах, понесених АТ «Укртелеком» 
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внаслідок надання послуг зв’язку пільговій категорії населення (колишній 
Валківський район) профінансовані видатки в сумі 149,4 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 227,8 
тис. грн., або 100% виконання. 

За рахунок коштів іншої субвенції Богодухівської міської громади, 
проведені видатки на оздоровлення дітей в сумі 493,5 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  28,9 тис. грн. та 55,7 тис. грн. 
 Виконання видаткової частини спеціального фонду районного бюджету 
Богодухівського району становить 32,2% до затвердженого плану з 
урахуванням змін. При плані 4213,6 тис. грн. виконання скало 1357,9 тис. грн.  
Видатки проведені на придбання  службового економічного автотранспортного 
засобу (легкового автомобіля) для потреб районної ради – 499,0 тис. грн.; 
ноутбуку – 27,0 тис. грн. та  капітальні роботи по заміні вікон – 831,9 тис. грн. 
 Станом на 01 вересня 2021 року заборгованість відсутня. 


