
 
 
 
 
 
 
 
 
  Заступнику голови  
                                                                            Богодухівської   
  районної  державної 
                                                                            адміністрації         
  Юрію  КУЗУБУ 
 
Про стан виконання районного  
бюджету Богодухівського району 
за січень-грудень 2021 року 

 
Відділ фінансів та внутрішнього аудиту Богодухівської районної 

державної адміністрації  у межах своїх повноважень щодо здійснення контролю  
за дотриманням бюджетного законодавства на кожній стадії бюджетного 
процесу, визначених статтею 111 БКУ, доповідає про стан виконання  
районного бюджету Богодухівського району. 

Аналіз виконання доходної частини загального фонду районного 
бюджету Богодухівського району  свідчить, що за підсумками роботи  2021 
року виконаний  на 116 % до затвердженого плану з урахуванням змін.  При 
плані 2174,6 тис. грн. фактично надійшло 2523,2 тис. грн., з них: власних 
доходів – 1800,3 тис. грн. та інших субвенцій з місцевих бюджетів – 722,9 тис. 
грн.  

При плані доходів без врахування міжбюджетних трансфертів 1445,2 тис. 
грн.  до бюджету району надійшло на 355,2 тис. грн. більше. 

 Найбільшу питому вагу доходної частини складають неподаткові 
надходження 1784,0 тис. грн., а саме: 

 плата за розміщення тимчасово вільних коштів місцевих бюджетів 
надійшло 878,2 тис. грн.;  

частина чистого прибутку (доходу) державних або комунальних унітарних 
підприємств – 535,9 тис. грн.;  

інші надходження 369,9 тис. грн. (повернення невикористаної субвенції, 
залишки коштів ліквідованих установ та бюджетів). 

Податку на прибуток підприємств та фінансових установ  комунальної 
власності надійшло 16,3 тис. грн. 

Аналіз виконання видаткової частини загального фонду районного 
бюджету Богодухівського району  свідчить, що за підсумками роботи січня - 
грудня 2021 року виконання  становить 99,0 % до затвердженого плану з 
урахуванням змін. При плані 7311,9 тис. грн. виконання скало 7240,5 тис. грн.  
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 Видатки проведені на виплату заробітної плати – 3983,9 тис. грн., 
нарахування на оплату праці – 809,8 тис. грн., придбання предметів, матеріалів, 
обладнання та інвентар – 83,0 тис. грн., оплату послуг – 244,5 тис. грн., видатки 
на відрядження – 1,2 тис. грн., енергоносіїв та  інших комунальних послуг – 
320,2 тис. грн., інші поточні видатки – 70,7 тис. грн. 

Сплачені членські внески до асоціацій органів місцевого самоврядування 
– 12,0 тис. грн. 

За програмою розвитку архівної справи проведені видатки в сумі 70,1 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 – 387,2 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» 
внаслідок надання послуг зв’язку пільговій категорії населення (колишній 
Валківський район) профінансовані видатки в сумі 151,7 тис. грн. 

Направлені кошти в сумі 35,9 тис. грн. на погашення заборгованості за 
використаний газ закладами освіти у грудні 2020 року по виконавчих 
документах, судових рішеннях за неоплачені в повному обсязі послуги та інші 
зобов’язання, правонаступником яких є відділ освіти та охорони здоров'я 
Богодухівської  районної державної адміністрації, на виконання рішення 
Господарського суду Харківської області  від 27 травня 2021 року №922/977/21 
та «Програми погашення заборгованості по районному бюджету на 2021 рік», 
затвердженої рішенням сесії Богодухівської районної ради від 10 вересня 2021 
року № 138-VIII. 

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 361,7 
тис. грн., або 100 % виконання. 

За рахунок коштів іншої субвенції Богодухівської міської громади, 
проведені видатки на оздоровлення дітей в сумі 493,5 тис. грн., або 98,7 % 
виконання. 
 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  49,0 тис. грн. та 76,0 тис. грн. 
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 Виконання видаткової частини спеціального фонду районного бюджету 
Богодухівського району становить 54,9 % до затвердженого плану з 
урахуванням змін. При плані 6999,6 тис. грн. виконання скало 3844,9 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 – 1045,3 тис. грн. 
 Надана інша субвенція Богодухівському міському бюджету на загальну 
суму 2273,6 тис. грн., в тому числі: на виконання робіт за проектом 
«Встановлення кисневого генератора ZELKO Oxy G060 на технічному поверсі 
будівлі  Комунального некомерційного підприємства Богодухівська центральна 
районна лікарня Богодухівської міської ради за адресою: вул. Комарова, 3, м. 
Богодухів, Харківська область (нове будівництво)» (Програма економічного і 
соціального розвитку Богодухівського  району на 2021 рік)  в сумі 975,0 тис. 
грн. (100 % виконання) та на завершення проекту «Капітальний ремонт 
безперебійного електроживлення (встановлення дизельного генератора) КНП 
Богодухівська центральна районна лікарня Богодухівської міської ради за 
адресою: Харківська обл., Богодухівський район, м. Богодухів, вул. Комарова, 
3» в сумі 1298,6 тис. грн. (77,7 % виконання або 372 тис. грн. економія за 
процедурою закупівель). 
 
 Станом на 01 січня 2022 року заборгованість відсутня. 
 
З повагою, 
 
Начальник відділу фінансів та 
внутрішнього аудиту районної  
державної  адміністрації  

 
              
Світлана ШИТОХА 

 
 


