
 
 

ЄМІЛЬЧИНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

ЄМІЛЬЧИНСЬКОГО РАЙОНУ  ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

РІШЕННЯ 
 

П’ята сесія  VIІI скликання 

"16" квітня 2021 р.   смт Ємільчине №  284 

 

Про виконання бюджету 

Ємільчинської селищної 

територіальної громади за І квартал 

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   І квартал 

2021 року взяти  до відома. 

 

 

Селищний голова Сергій ВОЛОЩУК 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



РЕЗУЛЬТАТИ   ПОІМЕННОГО ГОЛОСУВАННЯ 

5 сесія Ємільчинської селищної ради   8 скликання 

 

«Про виконання бюджету Ємільчинської селищної територіальної громади за І квартал 2021 

року» 

 

 

Волощук С.В. – селищний голова за 

Авраменко В.Г. за 

Алілуйко О.А. за 

Афанасьєва Л.І. за 

Бацюн І.В. за 

Бацюн Н.А. відсутня 

Ващенко Л.М. за 

Верещинська  Л.О. за 

Дибайло В.Д. за 

Дідус О.Я. за 

Жека С.Л. за 

Жилюк Р.С. за 

Канарський Б.Ф. за 

Ковичка М.В. за 

Лісова О.В. за 

Лісовий В.П. відсутній 

Лозко О.О. за 

Лугина В.В. за 

Лугина О.М. за 

Маринін О.В. за 

Мельник О.С. за 

Остапчук І.П. за 

Прокопов  Ю.П. за 

Романчук Н.В. за 

Філоненко  Ф.М. за 

Фомішина Г.М. за 

Цмокалюк А.Ю. за 

 

 

ПІДСУМОК 
Відсутні «За» «Проти» «Утримались» 

2 25 - - 

 

_____________________________    _____________________________ 

  (підпис члена лічильної комісії)      (підпис члена лічильної комісії) 

 

 

 
 

 

 



Інформація про виконання бюджету 

 Ємільчинської селищної об’єднаної територіальної громади  

за  І квартал 2021 року 

 

За І квартал 2021 року бюджетом Ємільчинської селищної територіальної громади 

отримано всіх доходів в сумі  42 078 709 грн, у  тому числі по загальному фонду – 41 793 481 

грн та по спеціальному фонду – 285 228 грн. 

            До загального фонду бюджету надійшло власних надходжень у сумі 18 445 791  грн, 

що в порівнянні з  плановими показниками, затвердженими селищною радою,   є більшим  на  

1 608 801 грн,  або виконання  складає    109,6 %.  В порівнянні з аналогічним періодом 2020 

року надходження збільшились на 4 594 897 грн. 

 

 Джерелами  власних доходів загального фонду  бюджету селищної територіальної 

громади є: 

- податки на доходи, податки на прибуток - фактичні надходження склали 9 387 603 грн,  

планові показники перевиконані на 627 603 грн;  

- рентна плата за використання природних ресурсів – 1 910 282 грн, планові показники 

перевиконані на 142 240 грн; 

- акцизний податок  – 619 325  грн, план не виконано на 16 883грн;    

 - місцеві податки і збори – отримано  6 293 708 грн,  планові показники перевиконано на 778 

948 грн;  

- неподаткові та інші надходження – 234 873 грн, планові показники перевиконано на 76 893 

грн. 

 

Впродовж І кварталу 2021 року  до загального фонду бюджету надійшло 

міжбюджетних трансфертів з інших бюджетів 23 347 690 грн. в тому числі  5 102 700 грн - 

базової дотації,  507 300 грн – дотація на здійснення переданих видатків, 17 095 900  грн - 

освітньої субвенції, 42 430 грн - інші субвенції,  33 171 грн - субвенції на надання державної 

підтримки особам із особливими освітніми потребами, 316 289 грн - субвенція за рахунок 

залишку освітньої субвенції на утримання ІРЦ та 249 900 грн – субвенції на здійснення 

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

субвенції з державного бюджету. 

 

       До спеціального фонду селищного бюджету за І квартал 2021 року надійшло  285 228 

грн. в тому числі: 

-  власні надходження бюджетних установ у сумі 238 800 грн,  

- надходження екологічного податку та грошові стягнення від заподіяної шкоди в сумі        5 

753 грн,  

- надходження коштів від відшкодування втрат сільськогосподарського та 

лісогосподарського виробництва – 1 445 грн.  

- надходження до цільового фонду 39 230 грн. 

 

 За І квартал 2021 року при планових показниках по загальному фонду в сумі  43 118 

719 грн проведено видатків  38 466 668 грн, або 89,2% від запланованих показників та на 

7 506 030 грн більше проти аналогічного періоду 2020 року. 

 

В структурі видатків загального фонду в розрізі галузей:   

- видатки на державне управління становили 5 568 320 грн, або 14,5% від загальної суми;  

- видатки на освіту –  26 707 782 грн, або   69 ,4%; 

- охорона здоров’я – 1 048 121 грн, або 2,7 %; 

- видатки на соціальний захист та соціальне забезпечення – 1 147 974 грн, або 3,0%  

- видатки на культуру і мистецтво – 1 553 072 грн, або 4,0%;  



- видатки на фізичну культуру і спорт – 634 989 грн, або 1,7%;  

- видатки на житлово-комунальне господарство – 1 427 543 грн, або 3,7%; 

- видатки на економічну діяльність (ремонт доріг) – 195 467 грн, або 0,5%; 

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

- видатки не віднесені до основних груп (міжбюджетні трансферти) – 170 000 грн, або 0,4%.  

 

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 33 350 082 грн, або   86,7% від загальної 

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

комунальних послуг спрямовано 1 502 634 грн, або   3,9,%. 

 

По спеціальному фонду проведено видатків на суму 317 831 грн. в тому числі 

видатків розвитку 194 595 грн., або 61,2 від проведених видатків. 

 

 У структурі видатків спеціального фонду:   

- видатки на державне управління – 10 713 грн, на освіту – 133 293 грн,  на соціальний 

захист –   10 797 грн, на фізичну культуру і спорт – 46 771 грн, на житлово-комунальне 

господарство  –  116 257 грн. 

 

 

 Начальник фінансового відділу                                                                 Інна КИРИЛЕНКО           

 


