
                                                                       
 

ЄМІЛЬЧИНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

ЄМІЛЬЧИНСЬКОГО РАЙОНУ  ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

РІШЕННЯ 
 

Восьма сесія, 

друге пленарне засідання 

 VIІI скликання 

"22" жовтня 2021 р.   смт.Ємільчине №  1283 

 

Про виконання бюджету 

Ємільчинської селищної 

територіальної громади за 9 місяців 

2021 року 

 

 

Заслухавши інформацію начальника фінансового відділу  Ємільчинської селищної 

ради Кириленко І.Б.,  враховуючи висновки постійної комісії селищної ради з питань 

планування, фінансів, бюджету та комунальної власності, відповідно до ст.26 Закону України 

«Про місцеве самоврядування в Україні», п.4 статті 80 Бюджетного кодексу України, 

селищна рада 

 

    ВИРІШИЛА: 

 

Інформацію начальника фінансового відділу Ємільчинської селищної ради Кириленко 

І.Б. про виконання бюджету Ємільчинської селищної  територіальної громади за   9 місяців 

2021 року взяти  до відома. 

 

 

 

 

 

 

 

Селищний голова Сергій ВОЛОЩУК 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Інформація про виконання бюджету 

 Ємільчинської селищної територіальної громади  

за  9 місяців 2021 року 

 

За 9 місяців 2021 року бюджетом Ємільчинської селищної територіальної громади 

отримано всіх доходів в сумі  141 385 809 грн, у  тому числі по загальному фонду – 139 490 

865 грн та по спеціальному фонду – 1 891 944 грн. 

            До загального фонду бюджету надійшло власних надходжень у сумі 57 977 706  грн, 

що в порівнянні з  плановими показниками, затвердженими селищною радою,   є меншими  

на  1 559 130 грн,  або виконання  складає    97,4 %.  В порівнянні з аналогічним періодом 

2020 року надходження збільшились на 15 973 399 грн. 

 

 Джерелами  власних доходів загального фонду  бюджету селищної територіальної 

громади є: 

- податки на доходи, податки на прибуток - фактичні надходження склали 32 358 852 грн,  

планові показники не виконані  на 722 808 грн;  

- рентна плата за використання природних ресурсів – 5 104 832 грн, планові показники не 

виконані на 364 462 грн; 

- акцизний податок  – надійшло 1 461 038  грн, план не виконано на 351 377 грн;    

 - місцеві податки і збори – отримано  18 110 158 грн,  планові показники не виконано на 205 

714 грн;  

- неподаткові та інші надходження – 942 826 грн, планові показники перевиконано на 85 231 

грн. 

 

Впродовж 9 місяців 2021 року  до загального фонду бюджету надійшло 

міжбюджетних трансфертів з інших бюджетів 81 513 159 грн. в тому числі  15 308 100 грн - 

базової дотації,  1 521 900 грн – дотація на здійснення переданих видатків, 59 556 600  грн - 

освітньої субвенції, 602 500 грн – субвенції на реалізацію програми «Спроможна школа 

кращих результатів», 472 671 грн – субвенції на реалізацію заходів, спрямованих на 

підвищення доступності широкосмугового доступу до Інтернету в сільській місцевості, 1 103 

264 грн - субвенція за рахунок коштів освітньої субвенції на утримання ІРЦ,  132 451 грн - 

субвенції на надання державної підтримки особам із особливими освітніми потребами, 

22 146 грн субвенція за рахунок залишку коштів субвенції на на надання державної 

підтримки особам із особливими освітніми потребами, 1 212 207 грн субвенції на 

забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти «Нова українська 

школа» за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету, 747 650 грн – субвенції на 

здійснення підтримки окремих закладів та заходів у системі охорони здоров’я за рахунок 

відповідної субвенції з державного бюджету та 747 650 грн - інші субвенції.   

 

       До спеціального фонду селищного бюджету за 9 місяців 2021 року надійшло  1 891 944 

грн. в тому числі: 

-  власні надходження бюджетних установ у сумі 875 260 грн,  

- надходження екологічного податку та грошові стягнення від заподіяної шкоди в сумі        54 

558 грн,  

- надходження коштів від відшкодування втрат сільськогосподарського та 

лісогосподарського виробництва – 8 476 грн,  

- кошти від продажу землі (авансові внески) – 14 419 грн, 

- надходження до цільового фонду 39 230 грн, 

- офіційні трансферти – 900 000 грн. з яких 500 000 грн субвенція на здійснення 

природоохоронних заходів та 400 000 грн інші субвенції. 

 



 За 9 місяців 2021 року при планових показниках по загальному фонду в сумі  142 529 

806 грн проведено видатків  133 575 929 грн, або 93,7% від запланованих показників та на 

44 472 177 грн більше проти аналогічного періоду 2020 року. 

 

В структурі видатків загального фонду в розрізі галузей:   

- видатки на державне управління становили 18 474 935 грн, або 13,8% від загальної суми;  

- видатки на освіту –  94 574 666 грн, або   70,8%; 

- охорона здоров’я – 3 701 491 грн, або 2,8 %; 

- видатки на соціальний захист та соціальне забезпечення – 3 873 703 грн, або 2,9%  

- видатки на культуру і мистецтво – 4 815 332 грн, або 3,6%;  

- видатки на фізичну культуру і спорт – 2 109 496 грн, або 1,6%;  

- видатки на житлово-комунальне господарство – 4 547 917 грн, або 3,4%; 

- видатки на економічну діяльність (в т.ч. ремонт та утримання доріг) – 1 194 989 грн, або 

0,8%; 

- видатки по іншій діяльності – 13 400 грн., або 0,1% 

- видатки не віднесені до основних груп (міжбюджетні трансферти) – 270 000 грн, або 0,2%.  

 

Аналізуючи виконання селищного бюджету в розрізі напрямків використання коштів, 

необхідно, перш за все, зазначити пріоритетне спрямування коштів на виплату заробітної 

плати з нарахуваннями. На дану мету спрямовано 114 717 726 грн, або   85,9% від загальної 

суми видатків. На розрахунки за спожиті бюджетними установами енергоносії та оплату 

комунальних послуг спрямовано 3 710 520 грн, або   2,8,%. 

 

По спеціальному фонду проведено видатків на суму 3 468 219 грн. в тому числі 

видатків розвитку 2 629 469 грн., або 75,8% від проведених видатків. 

 

 У структурі видатків спеціального фонду:   

- видатки на державне управління – 83 320 грн, на освіту – 1 821 256 грн, на охорону 

здоров’я – 98 560 грн.,  на соціальний захист –   105 696 грн, на культуру – 696 грн., на 

фізичну культуру і спорт – 156 597 грн, на житлово-комунальне господарство  –  328 267 

грн., економічна діяльність 766 202 грн та інші видатки – 97 625 грн. 

 

 

 

 

 

 

Начальник фінансового відділу                                                                 Інна КИРИЛЕНКО 


