ВОЛОДИМИР-ВОЛИНСЬКА РАЙОННА РАДА
ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ
СЬОМОГО СКЛИКАННЯ

РІШЕННЯ
від 20 березня 2020 року №27/___
м. Володимир-Волинський
Про звіт про виконання районного
бюджету за 2019 рік
Відповідно до пункту 17 частини 1 статті 43 Закону України "Про місцеве
самоврядування в Україні", статті 80 Бюджетного кодексу України районна
рада
ВИРІШИЛА:
1. Інформацію начальника управління фінансів
райдержадміністрації
Бондарук О.Г. щодо виконання районного бюджету за 2019 рік взяти до відома.
2. Затвердити представлений звіт райдержадміністрацією про виконання
районного бюджету за 2019 рік :
- по загальному фонду по доходах в сумі 73077660,58 гривень, по видатках в
сумі 73515888,51 гривень ;
- по спеціальному фонду по доходах в сумі 222300,02 гривень, по видатках в
сумі 576543,26 гривень.
Заступник голови районної ради
Бондарук 22547

А.Мельник

Звіт про виконання районного бюджету Володимир-Волинського району
станом на 1 січня 2020 року
грн.

Загальний фонд
Код нової
функціональної
класифікації

1

2

Виконано з початку
року

% виконання
до уточненого
призначення на
рік

відхилення на
вказаний звітний
період +, -

Затверджено
% виконання до
розписом на рік з
вказаного
урахуванням
звітного періоду
змін

8

0,00
2400,00

0,00
2310,00

2400,00

2310,00

520740,00
440740,00

649105,16
426805,14

96,84
88,24

440740,00
45000,00

426805,14
39710,00

3969,99
-31150,27

113,20
88,02

135740,00
260000,00

139709,99
228849,73

16210,00

0,00

0,00

16210,00
2325,42
2325,42
0,00
222300,02
199500,02

2400,00
2400,00

2310,00
2310,00

96,3
96,3

-90,00
-90,00

96,25
96,25

0,00
2400,00

0,00
2400,00

0,00
2310,00

0,0
0,0

0,00
-90,00

0,00
0,00

2400,00

2400,00

2310,00

0,0

-90,00

20000000
22000000

440740,00
440740,00

440740,00
440740,00

426805,14
426805,14

96,8
96,8

-13934,86
-13934,86

0,00
96,84

22010000
22010300

440740,00
45000,00

440740,00
45000,00

426805,14
39710,00

96,8
88,2

-13934,86
-5290,00

22012500
22012600

135740,00
260000,00

135740,00
260000,00

139709,99
228849,73

0,0
88,0

22012900

0,00

0,00

16210,00

0,0

24000000
24060000
24060300
25000000
25010000

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

2325,42
2325,42

0,0
0,0
0,0

25020000
443140,00
80196882,12
80196882,12
1492000,00

443140,00
80196882,12
80196882,12
1492000,00

429115,14
72648545,44
72648545,44
1492000,00

41020100
41040100

197700,00

197700,00

197700,00

41040200

1294300,00

1294300,00

1294300,00

Виконано з
початку року

2310,00
2310,00

2400,00
2400,00

96,8
90,6
190,41
100,0

-14024,86
-7548336,68
-7548336,68
0,00

96,84
90,59
90,59
100,00

100,0

0,00

100,00

0

80000,00
0

0

222300,02
0

10

Затверджено
розписом на рік

2400,00
2400,00

6

9

% виконання
до уточненого
призначення
на рік

12

5

40000000
41000000

Виконано з
початку року

Разом

11

4

Податок на прибуток підприємств і організацій, що 11020200

Разом доходів
Офіційні трансферти
Від органів державного управління
Дотації
Базова дотація
Дотація з місцевого бюджету за рахунок стабілізаційної
дотації з державного бюджету
Дотація з місцевого бюджету на здійснення переданих з
державного бюджету видатків з утримання закладів освіти
та охорони здоров`я за рахунок відповідної додаткової
дотації з державного бюджету

Затверджено
розписом на звітний
період

3

1. ДОХОДИ :
Податкові надходження:
10000000
Податки на доходи, податки на прибуток, податки 11000000
на збільшення ринкової вартості
Податок з доходів фізичних осіб
11010000
Податок на прибуток підприємств
11020000

належать до комунальної власності
Неподаткові надходження
Адміністративні збори та платежі, доходи від
некомерційної господарської діяльності
Плата за надання адміністративних послуг
Адміністративний збір за проведення державної реєстрації
юридичних осіб , фізичних осіб - підприємців та
громадських формувань
Плата за надання інших адміністративних послуг
Адміністративний збір за державну реєстрацію речових прав
на нерухоме майно та їх обтяжень
Плата за скорочення термінів надання послуг у сфері
державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх
Інші неподаткові надходження
Інші надходження
Інші надходження
Власні надходження бюджетних установ
Надходження від плати за послуги, що надаються
бюджетними установами згідно із законодавством
Інші джерела власних надходжень бюджетних установ

Затверджено
розписом на рік з
урахуванням змін

Спеціальний фонд

0

277,9

80000,00
80000,00

222300,02
199500,02

277,9
249,4

0,00
0,00
0,00
80000,00
80000,00

0,00

22800,00

0,0

0,00

22800,00

80000,00
0,00
0,00

222300,02
0,00
0,00

277,9

523140,00
80196882,12
80196882,12
1492000,00
0,00

651415,16
72648545,44
72648545,44
1492000,00
0,00

1294300,00

1294300,00

Загальний фонд
Код нової
функціональної
класифікації

Затверджено
розписом на рік з
урахуванням змін

Затверджено
розписом на звітний
період

Виконано з початку
року

% виконання
до уточненого
призначення на
рік

Спеціальний фонд

відхилення на
вказаний звітний
період +, -

Затверджено
% виконання до
розписом на рік з
вказаного
урахуванням
звітного періоду
змін

10

Затверджено
розписом на рік

Виконано з
початку року

4

5

6

11

12

78704882,12
53704300,00

78704882,12
53704300,00

71156545,44
47874346,56

90,4
89,1

-7548336,68
-5829953,44

90,41
89,14

78704882,12
53704300,00

71156545,44
47874346,56

15122707,61

15122707,61

14907459,03

98,6

-215248,58

98,58

15122707,61

14907459,03

41050200

2904700,00

2904700,00

1764060,03

60,73

-1140639,97

60,73

2904700,00

1764060,03

41033900
41053900
41050700

0,00
5168380,46
732500,00

0,00
5168380,46
732500,00

0,00
4818462,35
719923,42

#ДЕЛ/0!
93,2
98,3

0,00
-349918,11
-12576,58

#ДЕЛ/0!
93,23
98,28

0,00
5168380,46
732500,00

0,00
4818462,35
719923,42

41050900

374635,00

374635,00

374635,00

100,0

0,00

100,00

374635,00

374635,00

41051000
видатків у сфері освіти за рахунок коштів освітньоої
субвенції
41051400
Субвенціядоходів
з місцевого бюджету на забезпечення
Всього

697659,05

697659,05

697659,05

100,0

0,00

100,00

697659,05

697659,05

80640022,12

80640022,12

73077660,58

90,6

-7562361,54

90,62

0,00
80720022,12

0,00
73299960,60

2

Субвенції
Субвенція з місцевого бюджету на виплату допомог сім"ям 41050300

9

% виконання
до уточненого
призначення
на рік

3

1

8

Виконано з
початку року

Разом

з дітьми ,малозабезпеченим сім'ям, особам які не мають
права на пенсію, особам з інваліднісю, дітям з інвалідістю та
тимчасової

державної

допомоги

дітям,

тимчасової

державної соціальної допомоги
Субвенція з місцевого бюджету на надання пільг та 41050100
житлових субсидій населенню на оплату електроенергії,
природного

газу,

послуг

тепло-,

водопостачання

і

водовідведення, квартирноє плати (утримання будинків і
споруд та прибудинкових територій) управління
Субвенція з місцевого бюджету на надання пільг та
житлових субсидій населенню на придбання твердого та та
рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу за
рахунок відповідної субвенції з державного бюджету
Освітня
субвенція
з державного
бюджету місцевим
Інша субвенція
з місцевого
бюджету
Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на
виплату державної соціальної допомоги на дітей-сиріт та
дітей, позбавлених батьківського піклування, грошового
забезпечення батькам-вихователям і прийомним батькам за
надання соціальних послуг у дитячих
Субвенція з місцевого бюджету на проектні,будівельноремонтні роботи, придбання житла та приміщень для
розвитку сімейних та інших форм виховання, наближених
до сімейних, та забезпечення житлом дітей-сиріт, осіб з їх
числа за рахунок відповідної субвенції з державного
бюджету
Субвенція з місцевого бюджету на здійснення переданих

80000,00

222300,02

277,9

Загальний фонд
Код нової
функціональної
класифікації

Затверджено
розписом на рік з
урахуванням змін

Затверджено
розписом на звітний
період

Виконано з початку
року

% виконання
до уточненого
призначення на
рік

Спеціальний фонд

відхилення на
вказаний звітний
період +, -

Затверджено
% виконання до
розписом на рік з
вказаного
урахуванням
звітного періоду
змін

Виконано з
початку року

Разом

% виконання
до уточненого
призначення
на рік

Затверджено
розписом на рік

Виконано з
початку року

8

9

10

11

12

0

0

0,0

1275422,80
1168277,8

1013429,52
918196,6

88,88

0,0
107145,0

0,0
95232,95

-213837,55

9,05

235120,0

21282,45

-35920,05

21,78

45920,0

9999,95

0,0

0,00

0,00

0,0

0,00

0,00

0,0

-10000,00

0,00

10000,0

0,00

6200,00

100,0

0,00

100,00

6200,0

6200,00

7900,00

2982,50

37,8

-4917,50

37,75

7900,0

2982,50

165100,00

165100,00

2100,00

0,0

0,00

4619623,25

4619623,25

4504551,88

97,51

-115071,37

97,51

4858423,38

4641106,28

0611020

985862,92

985862,92

985862,92

100,0

0,00

100,00

985862,9

985862,92

0611090

1091615,00

1091615,00

1070540,14

98,1

-21074,86

98,07

1091615,0

1070540,1

0611150

778295,00

778295,00

768090,43

98,7

-10204,57

98,69

778295,0

768090,4

Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти 0611161

403961,06

403961,06

386625,09

95,7

-17335,97

95,71

403961,1

386625,1

0613110

0,00

0,00

0,00

0,0

0,0

0613131

20000,00

20000,00

6868,19

34,3

-22037,75
-13627,69

1

2

3

4

5

6

1275422,80
1168277,80

1275422,80
1168277,80

1013429,52
918196,57

79,5
78,6

0,00
-261993,28
-250081,23

#ДЕЛ/0!
79,46
78,59

107145,00

107145,00

95232,95

88,9

-11912,05

Районна державна адміністрація

235120,00

235120,00

21282,45

9,1

Заходи державної політики з питань дітей та їх
соціального захисту
Утримання та забезпечення діяльності центрів
соціальних служб для сім`ї, дітей та молоді
Забезпечення діяльності інших закладів у сфері
соціального захисту та соціального забезпечення
Витрати, пов`язані з наданням та обслуговуванням
державних пільгових кредитів, наданих індивідуальним
Заходи та роботи з мобілізаційної підготовки місцевого
значення

45920,00

45920,00

9999,95

21,8

0,00

0,00

0,00

10000,00

10000,00

6200,00

6200,00

7900,00

2.ВИДАТКИ:
2.1 Видатки за тимчасовою
функціональною
Районн рада
0110150
Організаційне, інформаційно-аналітичне та
матеріально-технічне забезпечення діяльності
обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у
разі її створення), міської, селищної, сільської рад
Інша діяльність у сфері державного управління

0110180

Проведення місцевих виборів

0110191

Заходи та роботи з територіальної оборони

0213112
0213121
0213242
0216084
0218220
218240

Відділ освіти та культури райдержадміністрації
Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми
навчальними закладами ( в т.ч. школою-дитячим садком,
інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями,
гімназіями, колегіумами

Надання позашкільної освіти позашкільними
закладами освіти, заходи із позашкільної роботи з
дітьми
Методичне забезпечення діяльності навчальних
закладів та інші заходи в галузі освіти

Заклади і заходи з питань дітей та їх соціального
захисту
Здійснення заходів та реалізація проектів на
виконання Державної цільової соціальної програми
`Молодь України`
Забезпечення діяльності бібліотек
Забезпечення діяльності палаців і будинків культури,
клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів
Забезпечення діяльності інших закладів в галузі
культури і мистецтва
Утримання та навчально-тренувальна робота
комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл

0614030

281586,19

281586,19

259548,44

0614060

421678,38

421678,38

408050,69

96,8

0614081

69201,50

69201,50

53668,82

77,6

615031

Реалізація інших заходів щодо соціально-економічного
617370
розвитку територій

537423,20

537423,20

535316,16

136554,40

0,00

92,2

Забезпечення діяльності місцевих центрів фізичного
здоров`я населення `Спорт для всіх` та проведення
615061
фізкультурно-масових заходів серед населення регіону

238800,13

99,6

-13131,81

20000,0

6868,2

175,45

281586,2

259723,9

136378,95

447689,4

544429,6

69201,5

53668,8

537423,2

535316,2

30000,0

29981,0

212789,1

0,0

34,34
0,00
26011

-15532,68

77,55

-2107,04

99,61

57,18

-19,00
30000,00

30000,00

29981,00

99,9

212789,13

0,00

Загальний фонд
Код нової
функціональної
класифікації

1

2

Управління соціального захисту населення
райдержадміністрації

Затверджено
розписом на рік з
урахуванням змін

Затверджено
розписом на звітний
період

Виконано з початку
року

% виконання
до уточненого
призначення на
рік

3

4

5

6

73019124,58

73019124,58

65699424,36

90,0

Надання пільг на оплату житлово-комунальних послуг окремим
0813011
категоріям громадян відповідно до законодавства

6310067,90

6310067,90

6221188,67

98,6

Надання субсидій населенню для відшкодування витрат на
оплату житлово-комунальних послуг

8812639,71

8812639,71

8686270,36

98,6

Надання пільг на придбання твердого та рідкого пічного
побутового палива і скрапленого газу окремим категоріям
громадян відповідно до законодавства

0813012

700000,00

700000,00

529419,13

75,6

Надання субсидій населенню для відшкодування витрат на
придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і 0813022
скрапленого газу

2204700,00

2204700,00

1234640,90

0,0

Компенсаційні виплати на пільговий проїзд автомобільним
транспортом окремим категоріям громадян

8500,00

8500,00

8500,00

100,0

Надання допомоги у зв`язку з вагітністю і пологами
Надання допомоги при усиновленні дитини
Надання допомоги при народженні дитини
Надання допомоги на дітей, над якими встановлено опіку
чи піклування
Надання допомоги на дітей одиноким матерям
Надання тимчасової державної допомоги дітям
Надання державної соціальної допомоги малозабезпеченим
сім`ям
Пільгове медичне обслуговування осіб, які постраждали
внаслідок Чорнобильської катастрофи
Надання державної соціальної допомоги особам з
інвалідністю з дитинства та дітям з інвалідністю

0813021

0813033

315300,00
61920,00
12257824,00

315300,00
61920,00
12257824,00

315055,31
61920,00
12257117,41

99,9
100,0
100,0

0813044

3322500,00

3322500,00

2762287,69

0,0

0813045
0813046

6696800,00
244500,00

6696800,00
244500,00

5852498,81
137246,95

87,4
56,1

0813047

10539900,00

10539900,00

9489627,76

90,0

22100,00

22100,00

19788,35

89,5

10182700,00

10182700,00

8425639,69

82,7

Надання державної соціальної допомоги особам, які не
мають права на пенсію, та особам з інвалідністю, державної 0813082
соціальної допомоги на догляд

1780300,00

1780300,00

1544902,73

86,8

Надання допомоги по догляду за особами з інвалідністю I
чи II групи внаслідок психічного розладу

0813083

2444800,00

2444800,00

2074887,41

84,9

Надання тимчасової державної соціальної допомоги
непрацюючій особі, яка досягла загального пенсійного
віку,але не набула права на пенційну виплату

0813084

296600,00

296600,00

204299,54

68,9

Надання щомісячної компенсаційної виплати непрацюючій
працездатній особі, яка доглядає за особою з інвалідністю I
групи, а також за особою, яка досягла 80-річного віку

0813085

54900,00

54900,00

43150,05

78,6

Надання допомоги на дітей, хворих на тяжкі перинатальні
ураження нервової системи, тяжкі вроджені вади розвитку,
рідкісні орфанні захворювання, онкологічні,
онкогематологічні захворювання, дитячий церебральний
параліч, тяжкі психічні розлади

0813081

відхилення на
вказаний звітний
період +, -

89,98

-88879,23

98,59

-126369,35

98,57

-170580,87

75,63

Надання допомоги на дітей, які виховуються у багатодітних
0813087
сімях
Видатки на поховання учасників бойових дій та осіб з
0813090
інвалідністю внаслідок війни

6256,00

4974,53

79,5

5500000,00

5500000,00

4700738,68

85,5

21700,00

21700,00

9514,00

43,8

% виконання
до уточненого
призначення
на рік

Затверджено
розписом на рік

Виконано з
початку року

8

9

10

11

12

374635,00

374635,00

100,0

73393759,58

66074059,36

6310067,9

6221188,7

8812639,7

8686270,4

700000,0

529419,1

2204700,0

1234640,9

56,00

100,00
8500,0

8500,0

-244,69
0,00
-706,59
-560212,31

99,92
100,00
99,99
83,14

315300,0
61920,0
12257824,0

315055,3
61920,0
12257117,4

3322500,0

2762287,7

-844301,19
-107253,05
-1050272,24

87,39
56,13
90,04

6696800,0
244500,0

5852498,8
137247,0

10539900,0

9489627,8

-2311,65

89,54

22100,0

19788,4

-1757060,31

82,74
10182700,0

8425639,7

1780300,0

1544902,7

2444800,0

2074887,4

296600,0

204299,5

54900,0

43150,1

6256,0

4974,5

5500000,0

4700738,7

21700,0

9514,0

-235397,27

6256,00

Виконано з
початку року

Разом

0,00

86,78

-369912,59

84,87

-92300,46

68,88

-11749,95

78,60

-1281,47
0813086

Затверджено
% виконання до
розписом на рік з
вказаного
урахуванням
звітного періоду
змін

-7319700,22

-970059,10

0813041
0813042
0813043

0813050

Спеціальний фонд

79,52

-799261,32

85,47

-12186,00

43,84

Загальний фонд
Код нової
функціональної
класифікації

Затверджено
розписом на рік з
урахуванням змін

Затверджено
розписом на звітний
період

Виконано з початку
року

1

2

3

4

5

Заходи державної політики з питань сім`ї

0813123

10000,00

10000,00

7892,00

% виконання
до уточненого
призначення на
рік

246816,88

228374,94

92,5

Компенсаційні виплати особам з інвалідністю на бензин,
ремонт, технічне обслуговування автомобілів, мотоколясок і 0813171
на транспортне обслуговування

13200,00

13200,00

11886,96

90,1

1000,00

1000,00
0,00

0,00
0,00

0,0
#ДЕЛ/0!

732500,00

732500,00

719923,42

98,3

20000,00

20000,00

20000,00

100,0

Виплата державної соціальної допомоги на дітей-сиріт та
дітей, позбавлених батьківського піклування, у дитячих
будинках сімейного типу та прийомних сім`ях, грошового 0813230
забезпечення батькам-вихователям і прийомним батькам за
надання соціальних послуг у дитяч
Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального
забезпечення
Надання пільг окремих категоріям громадян з оплати
послуг звязку

0813242
0813032

-1313,04

211600,09

211600,09

127679,07

Проектні, будівельно-ремонтні роботи, придбання житла та
816083
приміщень для розвитку сімейних та інших форм виховання
Відділ культури та туризму районної державної
адміністрації
Забезпечення діяльності бібліотек

1014030

60,3

Виконано з
початку року

11

12

10000,0

7892,0

246816,9

228374,9

13200,0

11887,0

1000,0
0,0

0,0
0,0

732500,0

719923,4

20000,0

20000,0

211600,1

127679,1

374635,0

374635,0

90,05

-1000,00

0,00

0,00
-12576,58

0,00
98,28

0,00

100,00

-83921,02

60,34

0,00

0,00
374635

374635

579239,87

100,0

0,00

100,00

53989,00

65353,86

121,05

633228,87

644593,73

204443,81

204443,81

204443,81

100,0
100,0

0,00
0,00

100,00
100,00

53989,00

65353,86

121,05

204443,81
353009,62

204443,81
364374,48

100,0

0,00

100,00

75775,44

75775,44

9000,0

0,00
0,00
0,0
0,0
72394471,3

299020,62

299020,62

299020,62

1014081

75775,44

75775,44

75775,44

9000,00

9000,00

0,00

9000,00
9000,00

9000,00
9000,00

0,00
0,00

0,0
0,0

79737530,50

79737530,50

71817928,08

0,00
0,00
#ДЕЛ/0!
90,07

0

0

0,0

90,1

-9000,00
-9000,00
0,00
-7919602,42

667424,13

576543,26

86,4

9000,00
9000,0
0,0
80404954,6

0,00

0,00

1723499,97

1723499,97

1697960,43

98,5

-25539,54

98,52

0,0

1723499,97

1697960,43

3719130

1294300,00

1294300,00

1294300,00

100,0

0,00

100,00

0,0

1294300,0

1294300,00

100,0

0,00

100,00

0,0

316912,0

316911,97

3719320

316911,97

316911,97

316911,97

3719770

2988,00

2988,00

2988,00

0,0
0,0

2988,0
109300,0

2988,00
83760,46

3719800

109300,00

109300,00

83760,46

81461030,47

81461030,47

73515888,51

86,4

82128454,60

74092431,77

Кошти що передаються до інших бюджетів
Дотація з місцевого бюджету на здійснення переданих
з державного бюджету видатків з утримання закладів
освіти та охорони здоровя за рахунок відповідної
додаткової дотації з державного бюджету
Субвенція з місцевого бюджету за рахунок залишку
коштів освітньої субвенції, що утворився на початок
бюджетного періоду
Інші субвенції з місцевого бюджету
Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету
на виконання програм соціально-економічного
розвитку регіонів
Усього за тимчасовою класифікацією видатків та
кредитування місцевих бюджетів

10

Затверджено
розписом на рік

579239,87

1014060

РАЗОМ ВИДАТКІВ

9

% виконання
до уточненого
призначення
на рік

579239,87

Забезпечення діяльності інших закладів в галузі
культури і мистецтва

3718700

Виконано з
початку року

Разом

92,53

0,0

Забезпечення діяльності палаців i будинків культури,
клубів, центрів дозвілля та iнших клубних закладів

Управління фінансів районної державної
адміністрації
Резервний фонд
Резервний фонд

Затверджено
% виконання до
розписом на рік з
вказаного
урахуванням
звітного періоду
змін

8

-2108,00
-18441,94

246816,88

0813172

відхилення на
вказаний звітний
період +, -

6

Надання соціальних гарантій фізичним особам, які надають
соціальні послуги громадянам похилого віку, особам з
0813160
інвалідністю, дітям з інвалідністю, хворим, які не здатні до
самообслуговування і потребують сторонньої допомоги

Встановлення телефонів особам з інвалідністю 1 і 11 груп

Спеціальний фонд

100,0
76,6

90,2

-7945141,96

90,25

667424,13

576543,26

Загальний фонд
Код нової
функціональної
класифікації

1

2

Видатки не віднесені до основних груп
Повернення коштів, наданих для кредитування
громадян
на
будівництво
(реконструкцію)
та
придбання житла
Надання
державного
пiльгового
кредиту
iндивiдуальним сiльським забудовникам
Повернення коштів, наданих для кредитування
індивідуальних сільських забудовників
Усього за тимчасовою класифікацією видатків та
кредитування місцевих бюджетів
Дефіцит (-) /профіцит (+
Внутрішнє фінансування
Фінансування
за
рахунок
коштів
єдиного
казначейського рахунку
Одержано
Повернуто
Фінансування за рахунок зміни залишків коштів на
рахунках бюджетних установ
На початок періоду
На кінець періоду
Фінансування за рахунок зміни залишків коштів
місцевих бюджетів
На початок періоду
На кінець періоду
Зміни обсягів депозитів і цінних паперів, що
використовуються управління ліквідністю
Повернення коштів з депозитів
Розміщення коштів на депозитах
Кошти, що передаються із загального фонду
бюджету до бюджету розвитку (спеціального
фонду)
Інші розрахунки
Інші розрахунки
Начальник
відділу
Волинської РДА

фінансів

Володимир-

Затверджено
розписом на рік з
урахуванням змін

Затверджено
розписом на звітний
період

Виконано з початку
року

3

4

5

0,00

0,00

0,00

% виконання
до уточненого
призначення на
рік

Спеціальний фонд

відхилення на
вказаний звітний
період +, -

Затверджено
% виконання до
розписом на рік з
вказаного
урахуванням
звітного періоду
змін

6

0,00

3719800

Затверджено
розписом на рік

Виконано з
початку року

8

9

10

11

12

0,00

1649,37
-624,63

0,0
0,0

0,0
0,0

1649,37
-624,63

62000,00

62000,00

62000,0

62000,00

-62000,00

-59726,00

-62000,0

-59726,00

0,00

0,00

1649,37

0,00

1649,37

-438227,93
438227,93
0,00

382780,42
-382780,42
0,00

53,38
53,38
0,00

-587424,13
587424,13
0,00

-355892,61
355892,61
0,00

-1408432,48
1408432,48
0,00

-794120,54
794120,54
0,00

1631139,00
1631139,00
0,00

0,00
0,00
0,00

-1631139,00
-1631139,00
0,00

0,00
0,00
0

-16466,07

1631139,0
1631139,0
0,00

0,0
0,0
-16466,07

0,00
1408432,48

0,00
1408432,48

0,00
816484,93

0,00
-591947,55

57,97

0,00

61909,94
78376,01
6001,37

0,0
0,0
1408432,48

61909,9
78376,0
822486,30

1632930,36
224497,88
0,00

1632930,36
224497,88
0,00

1632930,36
816445,43
0,00

0,00
591947,55
0,00

100,00
363,68

34988,57
34988,57

34988,57
28987,20

1667918,9
259486,5
0,00

1667918,9
845432,6
0,00

-374635

0,00
0,00
212789,13

587424,13

374635

0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0

-3622,00
0,00

0
0

-4352
-3925,69

0,0
0,0

-7974,00
-3925,69

0,00

0,00

203400

-821008,35
821008,35
0,00

-821008,35
821008,35
0,00

203410
203420
205000

1631139,00
1631139,00
0,00

205100
205200
208000
208100
208200
206000

208340
208340

% виконання
до уточненого
призначення
на рік

0,00

0,00

206100
206200
208400

Виконано з
початку року

Разом

-587424,13

-587424,13

-3622,00

0,0

О.Г. Бондарук

Звіт про виконання показників місцевих програм, що потребували виділення коштів районного бюджету Володимир-Волинського
району станом на 01 січня 2020 року (загальний фонд)

Назва програми

Рішення ради

Програма забезпечення діяльності
трудового архіву Володимир-Волинського
району на 2016-2020 роки

рішення від
24.12.2015 року
№2/13

Орган, на якого
Передбачено з
покладено
бюджету коштів на координацію
реалізацію заходів
виконання
програми
програми

районна рада

гривень
Рішеня ради щодо
розгляду звіту про
стан виконання
програми
В проект рішення
районної ради №
"Про звіт про
виконання районного
бюджету за 2019 рік"

107145,00
Районна Програма висвітлення діяльності
органів державної влади та органів
місцевого самоврядування в районі
засобами масової інформації на 2019 рік

рішення від
24.12.2018 року
№22/15

районна рада

рішення від
21.12.2017 року
№15/16
10000,00

Районна Програма матеріально-технічного
забезпечення військових частин А 1008, А
4308, Володимир-Волинського ОРВК,
проведення
заходів
тероборони
та
мобілізаційної підготовки і мобілізації в
районі, надання одноразової грошової
допомоги
жителям
ВолодимирВолинського району, які заключили
контракт до ЗСУ на 2017-2020 роки

рішення від
17.03.2017 року
№9/12

Районна програма підтримки сім"ї на 20172020 роки

рішення від
28.10.2016 року
№7/15

165958,25

10000,00

Районна Програма соціального захисту
населення на 2018-2019 роки

оплачуються видатки на поточне утримання
трудового архіву, забезпечується зберігання на
01.01.2020 року 10935 справ
95232,95

10300,00
Районна Програма забезпечення прав і
законних інтересів дітей, їх соціального
захисту та всебічного розвитку на 20182022 роки

Профінансов
ано станом Досягненя результативних показників,
на 01.01.2020 передбачених програмою

В проект рішення
районної ради №
"Про звіт про
виконання районного
бюджету за 2019 рік"

В проект рішення
районної ради №
"Про звіт про
виконання районного
райдержадмініст
бюджету за 2019 рік"
рація

райдержадмініст
рація

оплачуються послуги по висвітленню діяльності
районної ради
9819,00

Проведення профілактичних рейдів з метою
попередження дитячої безпритульності
9999,95

В проект рішення
районної ради №
"Про звіт про
виконання районного
бюджету за 2019 рік

В проект рішення
управління праці районної ради №
та соціального "Про звіт про
захисту
виконання районного
населення
бюджету за дев'ять
місяців 2019 року"

забезпечення транспортом повернення
військовозобов"язаних, які перебувають на обліку
у Володимир-Волинському ОРВК та проходили
навчальні збори;
8503,29
до дня усиновлення придбано подарунки 20
дітям, які проживають в 12 сім"ях району
7892,00

В проект рішення
управління праці
районної ради №
та соціального
"Про звіт про
захисту
виконання районного
населення
бюджету за 2019 рік"

рішення від
01.03.2018 року
№16/9
27118,50

на видатки по обслуговуванню "Мобільного
офісу", звернулись за послугою 1662 людини

17118,50

Назва програми

Регіональна програма розвитку культури,
мистецтва, туризму та охорони культурної
спадщини в районі 2016-2020 роки

Рішення ради

Передбачено з
бюджету коштів на
реалізацію заходів
програми

рішення від
24.12.2015 року
№2/10
69201,50

Регіональна програма розвитку культури,
мистецтва, туризму та охорони культурної
спадщини в районі 2016-2020 роки

рішення від
24.12.2015 року
№2/10
15798,50

Програма
національно-патріотичного
виховання дітей та молоді на 2016-2020
роки

рішення від
24.12.2015 року
№2/17
20000,00

Районна цільова соціальна Програма
розвитку фізичної культури і спорту на
2017-2020 роки

рішення від
17.03.2017 року
№9/17
30000,00

Програма
фінансового
забезпечення
реалізації
Володимир-Волинською
районною державною адміністрацією
делегованих районною радою повноважень
на 2019 рік

Всього

Начальник відділу фінансів РДА
Людмила Корець

Орган, на якого
покладено
координацію
виконання
програми

відділ освіти та
культури

Рішеня ради щодо
розгляду звіту про
стан виконання
програми
В проект рішення
районної ради №
"Про звіт про
виконання районного
бюджету за дев'ять
місяців 2019 року"

відділ культури
та туризму

В проект рішення
районної ради №
"Про звіт про
виконання районного
бюджету за дев'ять
місяців 2019 року"

відділ освіти та
культури

В проект рішення
районної ради №
"Про звіт про
виконання районного
бюджету за 2019 рік"

відділ освіти та
культури

В проект рішення
районної ради №
"Про звіт про
виконання районного
бюджету за 2019 рік"

Профінансов
ано станом Досягненя результативних показників,
на 01.01.2020 передбачених програмою

проведено 6 районні культурно-освітні заходи

53668,82

проведено 4 районні культурно-освітні заходи

15798,50
підготовка до проведення весняного призову
юнаків - довезення призовників на проведення
медогляду до м.Луцька

6868,19
Спортивні ігри школярів Волині з баскетболу
4680 грн., змагання з баскетболу - 4590 грн; та
інші
29981,00

В проект рішення
районної ради №
"Про звіт про
виконання районного
бюджету за 2019 рік"

рішення від
22.03.2019 року
№22/8

109300,00
574821,75

управління
фінансів РДА

83760,46
338642,66

видатки по - райдержадміністрації на
Інформаційно-консультативні послуги з начання в
роботі з Системами 1945,00 гривень,
кваліфікаційна електронна довірча послуга
формування, перевірки та підтвержєення чинності
кваліфіковоного сертифіката електронного
підпису чи печатки 600 гривень, відкшодування
експлуатаційних послуг та видатків на технічне
обслуговування котельні 7078,29 гривень,
придбання паперу 2475 грн.,відшкодування
податку на землю 6856,02 грн.,оплата послуг
звязку 3086,94 грн.; управлінні фінансів
райдержадміністрації на оплата послуг зв"язку
1545,05 гривень, програма "АІС Місцеві
бюджети" 2200,00 гривень, програма "Медок"
1250,00 гривень, придбання паперу 880 грн;
управлінні соціального захиста населення
райдержадміністрації програма "Медок" 2250,00
гривень, послуги інтернету 300,00 гривень,
послуги зв"язку 439,86 гривень.

Олена Бондарук

ВІДДІЛ ФІНАНСІВ
ВОЛОДИМИР-ВОЛИНСЬКОЇ РАЙОННОЇ ДЕРЖАВНОЇ АМІНІСТРАЦІЇ
вул. Небесної Сотні,3, м. Володимир-Волинський, Волинська область, 44700, тел.(0322) 2-25-47,
факс (0322)3-81-91, E-mail:fin vvadm.gov.ua код за ЄДРПОУ 02311750
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на №___________від___________

Володимир-Волинська
районна рада
Про підсумки виконання районного бюджету
Володимир-Волинського району за 2019 рік
Доходи загального фонду районного бюджету у 2019 році при
затверджених показниках місцевими радами 80640,0 тис.грн., виконано на 73077,7
тис. грн.. По спеціальному фонду при плані 80,0 тис.грн. виконано за звітний
період 222,3 тис. грн.. Загальний обсяг доходів місцевих бюджетів у 2019 році
становить по району 73230,0 тис.грн. Окремо слід зазначити про те, що з 1 січня
2019 року із складу зведеного бюджету району вийшли бюджети двох сільських
рад, які увійшли в склад бюджетів об’єднаних територіальних громад району. До
зведеного бюджету району у звітному періоді входили : районний бюджет.
Місцеві бюджети Володимир-Волинського району за власною доходною
базою загального фонду до затверджених місцевими радами показників за 2019 рік
виконані на 96,8 відсотка. При затверджених показниках на звітний період з
урахуванням змін в сумі 443,1 тис. гривень до бюджету надійшло 429,1 тис.
гривень, до плану не одержано 14,0 тис.гривень власних доходів, або 3,2 відсотка.
З обласного бюджету до районного бюджету надійшло 1294,3 тис.гривень
дотації з місцевого бюджету на здійснення переданих з державного бюджету
видатків з утримання закладів освіти та охорони здоровя за рахунок відповідної
дотації з державного бюджету, освітньої субвенції з державного бюджету
поступило в сумі 7246,9 тис. грн., дотації з місцевого бюджету за рахунок
стабілізаційної дотації з державного бюджету 197,7 тис.гривень.
Одержано субвенції з державного бюджету іншим місцевим бюджетам в
сумі 71156,5 тис.грн. що становить 90,4 відсотків до бюджетного призначення за
2019 рік, в тому числі: на виплату допомоги сім’ям з дітьми, малозабезпеченим
сімям одержано субвенції на суму 47874,3 тис. грн., що становить 89,1 відсотки до
бюджетних призначень на звітний період, на надання пільг, передбачених
законодавством, з місцевого бюджету одержано субвенції на загальну суму
16671,5 тис. грн., що становить 92,5 відсотків до звітного бюджетного призначення
; на виплату державних соціальних допомог на дітей-сиріт та дітей, позбавлених
батьківського піклування, грошового забезпечення батькам-вихователям і
прийомним батькам за надання соціальних послуг у дитбудинках сімейного типу та

прийомних сім’ях за принципом „гроші ходять за дитиною ” на суму 719,9 тис.
гривень, що становить 98,3 відсотка до бюджетних призначень на звітний період.
Субвенція з місцевого бюджету на проектні, будівельно-ремонтні роботи,
придбання житла та приміщень для розвитку сімейних та інших форм виховання,
наближених до сімейних, та забезпечення житлом дітей-сиріт, дітей, позбавлених
батьківського піклування, осіб з їх числа за рахунок відповідної субвенції з
державного бюджету надійшла у сумі 374,6 тис. гривень.
Інша субвенція з об’єднаних територіальних громад становить 4777,3
тис.грн., з обласного бюджету 41,2 тис.гривень.
За 2019 рік підприємствами і організаціями, що належать до комунальної
власності, сплачено до бюджету району 2,3 тис. гривень податку на прибуток.
Адміністративних зборів та інших санкцій надійшло в сумі 424,5 тис. гривень
що становить 96,3 відсотка річних бюджетних призначень не одержано до плану
16,2 тис. гривень у зв’язку із значним зменшенням у другому півріччі звернень
громадян за платними адміністративними послугами до Центру надання
адміністративних послуг райдержадміністрації (1640 у першому півріччі, 930 у
другому півріччі). Значний вплив на таку тенденцію надходження доходів до
районного бюджету має наявність в усіх ОТГ району центрів надання
адміністративних послуг і відповідного наближення їх до місця проживання
мешканців району.
Інші надходження до районного бюджету у 2019 році склали
2,3
тис.гривень від повернення переплат бюджетних коштів у 2018 році.
Коштів від реалізації безхазяйного майна, знахідок, спадкового майна,
майна, одержаного територіальною громадою в порядку спадкування чи
дарування не надходили.
До спеціального фонду надійшло всього доходів на суму 222,3 тис.
гривень, що становить 278,8 відсотків до плану на рік.
За 2018 рік бюджетні установи, що фінансуються за рахунок коштів
бюджету району, отримали 222,3 тис.гривень власних надходжень бюджетних
установ, 89,7 відсотка ( 199,5 тис. гривень) з яких займає плата за послуги, що
надаються бюджетними установами, решта – 10,3 відсотка (22,8 тис. гривень) –
інші джерела власних надходжень бюджетних установ (кошти на виконання
окремих доручень та інвестиційних проектів; благодійні внески, гранти, дарунки).
Недоїмки із платежів до районного бюджету на кінець 2019 року немає.
Видатки та заборгованість
Належний рівень виконання районного бюджету за доходами забезпечив
відповідне фінансування видаткової частини бюджету, що забезпечило нормальне
функціонування бюджетної сфери. Районний бюджет за видатками загального
фонду виконаний на 92,5 відсотки.
Протягом звітного періоду здійснено видатків на 73515,9 тис. гривень по
загальному фонду бюджету та 576,5 тис.гривень по спеціальному фонду
бюджету, всього на загальну суму 74092,4 тис.гривень.
На виплату заробітної плати з нарахуваннями спрямовано із районного
бюджету 4049,0 тис. гривень, або 99,7 відсотки до запланованого на відповідний
період. Протягом звітного періоду 2019 року у районі виплата заробітної плати по

закладах соціально-культурної сфери здійснювалась без порушення термінів
виплати. На соціальне забезпечення у 2019 році використано 65580,1 тис.гривень.
Протягом звітного періоду установами і організаціями, що фінансуються за
рахунок коштів районного бюджету, забезпечено своєчасні розрахунки за спожиті
енергоносії та комунальні послуги, заборгованості станом на 01 січня 2020 року
немає. Використано на цю мету 386,0 тис.гривень.
Протягом звітного періоду 2019 року бюджетними установами району
здійснювалось споживання енергоносіїв відповідно до затверджених лімітів
споживання по кожній бюджетній установі, які фінансуються з районного
бюджету.
Капітальні видатки становлять 374,6 тис. гривень за рахунок субвенції з
державного бюджету на компенсацію для придбання житла дитині-сироті.
Кредиторська заборгованість станом на 01.01.2020 року по районному
бюджету відсутня.
Органи місцевого самоврядування
Видатки на утримання місцевого самоврядування з районного бюджету за
2019 рік становлять 918,2 тис. грн. при річному плані 1168,3 тис.грн. (78,6%). На
заробітну плату з нарахуванням працівників використано 805,3 тис.грн при
річному призначенні 805,8 тис.грн. (87,7%). Станом на 1 січня 2020 року в
районній раді є 5
штатних посад, з яких 4 посадові особи місцевого
самоврядування. На оплату спожитих енергоносіїв по районному бюджету
використано 38,0 тис. грн. при річному призначенні 92,4 тис.грн. (41,1%), на
придбання товарів та оплату послуг використано 111,2 тис.грн. з передбачених на
рік 360,8 тис.грн (30,8%).
На утримання трудового архіву за 2019 рік використано 95,2
тис.гривень, що становить 88,9 відсотків кошторисного призначення. Фінансовий
ресурс на цю установу делеговано бюджетами об’єднаних територіальних громад
району в повному обсязі.
Освіта
На утримання установ освіти з загального фонду районного бюджету
використано 3211,1 тис. гривень при річному призначені 3259,7 тис.грн.
В районі з 1 січня 2019 року по 31 березня 2019 року діяла Березовичівська
загальноосвітня школа 1-111 ступені.
На утримання загальноосвітньої школи за звітний період 2019 року із
загального фонду використано 985,9 тис. гривень з передбачених у бюджеті 985,9
тис. гривень, що становить 100 відсотків призначення на відповідний період.
Основну суму видатків на утримання загальноосвітньої школи складають
видатки на заробітну плату з нарахуваннями 869,2 тис. гривень (80,2 відсотка).
Виплата надбавки за престижність передбачена відповідно до постанови КМУ від
23.03.2011 №373 в розмірі 20 відсотків до посадових окладів педагогічним
працівникам. Касові видатки загального фонду на харчування в загальноосвітній
школі склали 21,3 тис. гривень при піврічних призначеннях 21,3 тис. гривень.
Видатки за спожиті енергоносії за 9-ть місяців 2019 року склали 50,6 тис.
гривень, відносно плану 50,6 тис. гривень (100,0%).
Районний будинок школяра обслуговує дітей об’єднаних територіальних
громад району, всього працює 31 група гурткової роботи, в яких займається 620

дітей. На утримання установи використано 1070,5 тис.гривень до планових
призначень 1091,6 тис. гривень (98,1%), в тому числі на оплату праці з
нарахуваннями використано 957,8 тис.гривень. Кошти, передбачені на видатки на
окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм на проведення
заходів за поточний період використані в сумі 52,5 тис.гривень з плану на рік
67,6 тис.гривень.
На методичне забезпечення діяльності навчальних закладів використано
768,1 тис. гривень при річний призначеннях 778,3 тис. гривень, що складає 98,7
відсотка, в тому числі на оплату праці з нарахуваннями використано 721,6 тис.
гривень при запланованих 725,1 тис.гривень
Видатки на утримання методичної установи передбачені в районному
бюджеті для 3-х громад району і утримується установа за рахунок коштів громад
району.
Видатки на забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти
становлять 386,6 тис.грн., це утримання 2-х ставок централізованої бухгалтерії та
0,5 ставки логопеда, який надає послуги галузі освіти Зарічанської громади.
На виконання Державної цільової програми “Молодь України ”
використано 6,9 тис.гривень при річних призначеннях 20,0 тис.гривень.
Станом на 1 січня 2020 року кредиторська заборгованість по загальному
фонду бюджету відсутня.
Соціальний захист та соціальне забезпечення
На соціальний захист і соціальне забезпечення населення з районного
бюджету за 2019 рік використано 65716,3 тис.грн. по загальному фонду бюджету.
На пільги ветеранам війни і праці, пільги окремим категоріям працівників
(за професійною ознакою) та субсидії використано 16671,5 тис.гривень.
На надання пільг на оплату житлово-комунальних послуг та на придбання
твердого та рідкого побутового палива і скрапленого газу окремим категоріям
громадян відповідно до законодавства використано 7150,6 тис гривень.
На надання субсидій населенню для відшкодування витрат на оплату
житлово-комунальних послуг використано 8686,3 тис.грн. та на надання субсидій
населенню на відшкодування витрат на придбання твердого палива і скрапленого
газу 373 сім’ям на суму 1234,6 тис.грн.
Протягом звітного періоду було погашено кредиторську заборгованість за
надані пільги та житлові субсидії населенню на оплату житлово-комунальних
послуг на загальну суму 4257,7 тис.гривень.
Кредиторська заборгованість станом на 01.01.2020 року по районному
бюджету відсутня.
На виплати державної соціальної допомоги
сім’ям з дітьми,
малозабезпеченим сім’ям, інвалідам з дитинства у цілому по району спрямовано
47874,3 тис. гривень.
Допомогу у зв’язку з вагітністю і пологами отримали 133 непрацюючих
жінок на суму 315,1 тис.гривень.
На надання допомоги при усиновленні дитини використано 61,9 тис.
гривень.
Допомогу при народженні дитини отримали 1140 матерів на суму 12257,1
тис. грн.

Допомогу на дітей, над якими встановлено опіку чи піклування отримало
62 опікуни, середній розмір виплати становив 3610,8 гривень. за відповідний
період видатки на цю мету склали 2762,3 тис. гривень.
Допомогу на дітей одиноким матерям отримувало 337 матерів на суму
5852,5 тис. грн.
Тимчасову державну допомогу дітям призначено 19 матерям, середній
розмір допомоги становить 857,8 гривень, використано 137,2 тис. гривень.
Державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім'ям отримало 262 сім’ї
на суму 9489,6 тис. грн. Середній розмір допомоги на сім’ю за звітний період
склав 3019,3 гривень в місяць.
Для надання державної соціальної допомоги особам з інвалідністю та дітям
з інвалідністю призначено 343 одержувачам, використано 8425,6 тис. грн.
На надання державної соціальної допомоги особам, які не мають права на
пенсію, та особам з інвалідністю, державної соціальної допомоги на догляд
використано 1544,9 тис. гривень для 85 одержувачів такої допомоги.
На виплату допомоги по догляду за особами з інвалідністю І чи ІІ групи
внаслідок психічного захворювання за звітний період використано 2074,9 тис.
гривень. Середній розмір виплати на одного одержувача становить 1894,9
гривень, середньомісячна кількість одержувачів становить 91 чоловік.
На надання тимчасової державної соціальної допомоги непрацюючій особі,
яка досягла загального пенсійного віку але не набула права на пенсійну виплату
використано 66,2 тис. гривень для чотирьох одержувачів.
На надання щомісячної компенсаційної виплати непрацюючій працездатній
особі, яка доглядає за особою з інвалідністю І групи, а також за особою, яка
досягла 80-річного віку використано в звітному періоді 43,2 тис. гривень для 108
одержувачів.
На надання допомоги на дітей, які виховуються у багатодітних сім’ях,
використано 4700,7 тис.грн., допомогу виплачено 307 одержувачам з 01 квітня
2019 року.
На надання соціальних гарантій фізичним особам, які надають соціальні
послуги громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю,
хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги
виплачено 93 одержувачам на суму 228,4 тис.гривень.
На утримання дитячого будинку сімейного типу та прийомних сімей
використано 719,9 тис гривень, в тому числі на виплату державної соціальної
допомоги на дітей-сиріт та дітей позбавлених батьківського піклування
профінансовано 452,5 тис.гривень, грошове забезпечення прийомним батькам за
надання соціальних послуг у прийомних сім’ях – 223,0 тис.гривень, пенсійне
забезпечення – 44,4 тис.гривень. Станом на 1.01.2020 року в районі діє 2 будинки
сімейного типу та 1 прийомна сім’я, в яких виховується 13 дітей.
Пільгове медичне обслуговування осіб, які постраждали внаслідок
Чорнобильської катастрофи, профінансовано на суму 19,8 тис.гривень.
Видатки на поховання учасників бойових дій та осіб з інвалідністю
внаслідок війни становили за звітний період 9,5 тис.гривень.
Видатки на компенсаційні виплати особам з інвалідністю на бензин,
ремонт, технічне обслуговування автомобілів, мотоколясок і на транспортне
обслуговування становлять 11,9 тис.грн.

На заходи районної програми забезпечення прав і законних інтересів дітей,
їх соціального захисту та всебічного розвитку на 2018-2022 роки використано
10,0 тис. грн..
У 2019 році з місцевих бюджетів району були виділені кошти на ліквідацію
кредиторської заборгованості на надання пільг окремим категоріям громадян з
оплати послуг зв’язку за 2017, 2018 роки у сумі 127,7 тис.гривень, по
компенсаційних виплатах на пільговий проїзд автомобільним транспортом у сумі
8,5 тис.гривень.
Культура
На галузь культури з районного бюджету за 2019 рік використано 1300,5
тис.грн. по загальному фонду та 201,9 тис. гривень по спеціальному фонду.
Видатки на утримання установ культури з районного бюджету становлять:
на утримання бібліотек – 464,0 тис.грн. з передбачених на рік період 486,0
тис.грн.. Протягом року в районній бібліотеці працювало 3,5 штатних посад
бібліотечних працівників, виплачено 357,2 тис.грн., середньомісячна заробітна
плата на одну штатну посаду становить 8505 грн. На утримання районного
Будинку культури використано за відповідний період 707,1 тис.гривень. На
виплату заробітної плати 5,75 штатним одиницям використано 446,4 тис.грн, на
оплату комунальних платежів використано 181,1 тис.грн.. На забезпечення
діяльності інших закладів в галузі культури використано 129,4 тис.грн., в тому
числі на утримання централізованої бухгалтерії відділу культури 48,7 тис.грн..
Районним будинком культури з одержаних власних
надходжень
використано 201,7 тис.гривень. Основну питому вагу у використання спеціальних
коштів займає оплата праці з нарахуванням 68,2 тис.грн. та оплата комунальних
послуг 78,9 тис.гривень За рахунок одержаних надходжень використано на
придбання предметів і матеріалів 132,5 тис.грн..
За 2019 рік на інші заходи використано 69,5 тис. гривень з передбачених на
рік 85,0 тис.грн.
Фізична культура і спорт
На утримання дитячої юнацької спортивної школи та проведення заходів з
нетрадиційних видів спорту і масових заходів з фізичної культури з районного
бюджету використано 565,3 тис. гривень при річних призначеннях 567,4 тис.
гривень, в тому числі на проведення заходів використано 53,6 тис. гривень.
В дитячо-юнацькій спортивній школі в 16 групах займається 238 учнів
територіальних громад, відповідно до штатного розпису є 5 ставок тренеріввикладачів та 2 ставки керівних працівників. Видатки на утримання закладу
склали 535,3 тис. гривень, з них на проведення змагань і конкурсів – 23,6 тис.
гривень.
На заходи з мобілізаційної підготовки місцевого значення використано 3,0
тис.гривень, на заходи щодо здійснення територіальної оборони використано 2,1
тис.гривень.
Резервний фонд
Резервний фонд, створений у районному бюджеті 2019 року в обсязі 9,0
тис.гривень не використовувався.

Виконання районних програм
Протягом звітного періоду при уточнені районного бюджету головними
розпорядниками коштів здійснювалось уточнення видатків на виконання тих чи
інших програм і станом на 1 січня 2020 року видатки на фінансування програм
становили 626445 гривень, використано 399643,39 гривень. Усього з районного
бюджету фінансується у 2019 році 10 місцевих програм.
Відповідальними виконавцями бюджетних програм за розподілом по
головних розпорядниках коштів фінансування програм здійснюється таким
чином:
- районна рада здійснює фінансування двох програм на суму 117145 гривень,
використано 105051,95 гривні;
- районна державна адміністрація – семи програм на суму 299220 гривень,
використано 83282,45 гривень:
- відділ освіти та культури - трьох програм на суму 99201,50 гривень,
використано 84157,99 гривень:
- відділ культури і туризму – однієї програми на суму 15798,50 гривень,
використано 15798,50 гривень.
- управління праці та соціального захисту населення - двох програм на
суму 30000 гривень, використано 25010,50 гривень.
Управління фінансів здійснює фінансування міжбюджетних трансфертів
бюджетам на виконання двох програм на суму 109300 гривень, використано
87181,25 гривень.

Фінансування
З районного бюджету за 2019 рік на видатки спрямовано 1408,4 тис. гривень
залишків коштів на початок року, в тому числі на видатки по заробітній платі та
нарахуваннях
спрямовано 476,0 тис. гривень, на оплату енергоносіїв 38,8
тис.гривень, передано залишок освітньої субвенції до бюджетів ОТГ 316,9
тис.гривень.
Залишок коштів районного бюджету на кінець року становить 923809
гривень.
Протягом звітного періоду 2019 року для погашення заборгованості по
зарплаті та інших захищених статтях видатків в управлінні державного
казначейства України позики не отримувались.
На депозитних рахунках кошти спеціального фонду районного бюджету не
розміщувались.
Рішенням районної ради від 26 вересня 2019 року № 24/5 «Про надання
дозволу на списання дебіторської заборгованості строк позовної давності якої
минув» зі змінами дозволено списати:
безнадійну дебіторську заборгованість Акціонерного комерційного
агропромислового банку «Україна» в сумі 7974,00 гривень, який ліквідований
13.04.2009року, в тому числі по загальному фонду 3622,00 грн., по спеціальному
фонду 4352,00 грн.;
безнадійну дебіторську заборгованість, строк позовної давності якої минув
станом на 15.08.2019, у сумі 5498,91 грн. СВК «Волинь» в сумі 5498,91 гривень,
яка виникла через неповернення у встановлений термін бюджетної позики під

регіональне замовлення та припинення діяльності 21 грудня 2010 року згідно
рішення господарського суду Волинської області від 16.12.2010, 21.12.2010, 1/58Б про припинення юридичної особи у з зв’язку з визнанням її банкрутом.
Кредитування
У районному бюджеті на 2019 рік затверджений обсяг коштів на надання
пільгового кредиту індивідуальним сільським забудовникам на будівництво
(реконструкцію) та ремонт житла складає 62,0 тис.гривень бюджетних асигнувань
у рамках Районної цільової Програми підтримки індивідуального житлового
будівництва на селі “Власний дім” на 2016-2020 роки. за рахунок коштів
спеціального фонду затверджена. За звітний період 2019 року використано 62,0
тис.грн.
На витрати, пов’язані з наданням та обслуговуванням державних пільгових
кредитів з передбачених на рік 6,2 тис. грн., кошти використані в сумі 6,2
тис.грн.
Міжбюджетні відносини
На протязі 2019 року районний бюджет у відповідності до чинного
законодавства проводив розрахунки по міжбюджетних трансфертах з бюджетом
м. Володимир-Волинський та іншими бюджетами. Надано бюджету міста
Володимир-Волинський для територіального медичного об’єднання 1294,3 тис.грн,
дотації з місцевого бюджету на здійснення переданих з державного бюджету
видатків з утримання закладів освіти та охорони здоров»я за рахунок відповідної
додаткової дотації з державного бюджету. Надана субвенція з місцевого бюджету
державному бюджету на виконання програм соціально-економічного розвитку
регіонів в сумі 83,8 тис.грн.
Одержано іншої субвенції з обласного бюджету і бюджетів об’єднаних
територіальних громад на загальну суму 4818,5 тис. гривень, що становить 93,2
відсотка до річних призначень.
За підсумками виконання кошторисів видатків бюджетними установами
районного підпорядкування що надають суспільні послуги на території усього
району, за наданими головними розпорядниками бюджетних коштів районного
бюджету розрахунками розподілу використаних коштів відповідно до одержувачів
послуг,
до бюджетів Устилузької міської, Зарічанської, Зимнівської
і
Оваднівської сільських рад в кінці 2019 року повернено невикористані суми іншої
субвенції з названих бюджетів відповідно в сумах 30133,41 гривень, 7018,67
гривень, 17764,61 гривень, 21480,52 гривень..
Начальник відділу фінансів
Людмила Корець 39181
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