
ЗАРІЧНЕНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА
РІВНЕНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

восьмого скликання
(п’ятнадцята сесія)

РІШЕННЯ
                                                                      

18 лютого 2022 року                                           №1357/15-2022

Про затвердження звіту щодо виконання
бюджету  Зарічненської  селищної
територіальної громади за 2021 рік

Відповідно  до  частини  4  статті  80  Бюджетного  Кодексу  України,  за
погодженням  з  постійною  комісією  Заріченської  селищної  ради  з  питань
бюджету,  фінансів,  податків,  планування  соціально-економічного  розвитку,
житлово-комунального  господарства  та  команальної  власності,
підприємництва та транспорту, селищна рада 

В И Р І Ш И Л А :
1.  Затвердити,  схвалений  рішенням   виконавчого  комітету від 18

лютого 2022 року №32, звіт про виконання бюджету Зарічненської селищної
територіальної громади за 2021 рік згідно з додатками 1, 2, у тому числі:

1.1 По загальному фонду:
1.1.1 По доходах в сумі 245404421,97 грн.
1.1.2  По видатках в сумі 236044249,62 грн., з перевищенням доходів
над видатками в сумі 9360172,35 грн.
1.2 По спеціальному фонду:
1.2.1 По доходах в сумі 4350130,25 грн.
1.2.2 По видатках в сумі 14049202,34грн.,  з  перевищенням видатків
над доходами в сумі 9699072,09 грн.
2. Опублікувати це рішення на сайті селищної ради не пізніше ніж у

десятиденний строк з дня його прийняття.

Селищний голова                                                               Богдан КВАЧУК 



 Рішення підготував:

Начальник фінансового відділу
Зарічненської селищної ради                         _____________        О.Солодка 
                        (Посада)                                                                          (Підпис)                         (Прізвище, ініціали)

 



УКРАЇНА
ФІНАНСОВИЙ ВІДІЛ

ЗАРІЧНЕНСЬКОЇ СЕЛИЩНОЇ РАДИ
вул. Центральна, 11, смт Зарічне, 34000

E-mail: zarfin  tg  @ukr.  net  Код ЄДРПОУ 43922275
_________________________________________________________________

Пояснювальна записка
«Про звіт щодо виконання бюджету Зарічненської селищної

територіальної громади за 2021 рік»

 До  загального  фонду   бюджету  Зарічненської  селищної  територіальної  громади  за
2021року з урахуванням міжбюджетних трансфертів надійшло доходів в сумі 245404,4 тис.грн.,
що становить 102,3  відсотка  до затверджених  планових призначень звітного року,  у порівнянні
з минулим роком надходження збільшились на суму 1700,9тис.грн. 

З  державного  бюджету  одержано  міжбюджетні  трансферти:   базова  дотація   в  сумі
39061,4тис.грн., освітня субвенція в сумі 129240,3тис.грн., субвенція з державного бюджету на
здійснення  заходів  щодо  соціально-економічного  розвитку  окремих  територій  в  сумі
2911,9тис.грн.,  субвенція  на  реалізацію  заходів,  спрямованих  на  підвищення  доступності
широкосмугового доступу до Інтернету в сільській місцевості в сумі 856,5тис.грн., субвенція  на
створення  мережі  спеціалізованих  служб  підтримки  осіб,  які  постраждали  від  домашнього
насильства  та/або  насильства  за  ознакою  статі  в  сумі  184,0тис.грн.,  з  обласного  бюджету
одержано дотація на здійснення переданих з державного бюджету видатків з утримання закладів
освіти та охорони здоров’я за рахунок відповідної додаткової дотації з державного бюджету в
сумі  2212,2  тис.грн.  та   субвенції  з  місцевого  бюджету  іншим  місцевим  бюджетам  в  сумі
5287,5тис.грн. 

До спеціального фонду бюджету  громади   надійшло доходів в сумі 4350,1тис.грн., в тому
числі  інші  субвенції  з обласного бюджету   в сумі 2500,0тис.грн.

 Власні  доходи  загального  фонду  бюджету  громади  (без  урахування   міжбюджетних
трансфертів)  за  звітний  рік  виконані  на  109,9  відсотків,  тобто  при  планових  призначеннях
59748,5тис.грн.,  фактичні  надходження  склали  65650,6тис.грн.,  що  на  5902,1тис.грн.  більше
планових призначень.  Порівняно з минулим роком надходження збільшились на 10671,3тис.грн.

  Виконання планових призначень в розрізі податків і зборів  до бюджету забезпечено по:
  - податку  на доходи фізичних осіб, де  виконання складає 106,4 відсотка, тобто при плані

37924,3тис.грн.  фактичні  надходження  склали  в  сумі  40336,1тис.грн.,  що  на  2411,7тис.грн.
більше  планових  призначень,  порівняно  з  минулим  роком   надходження  збільшились   на
6047,8тис.грн. 

 - рентній платі за спеціальне використання лісових ресурсів, де виконання складає 128,2
відсотка, тобто  при затвердженому  плані 2743,8 тис.грн. фактично  надійшло 3517,0 тис.грн.,
що на  415,3тис.грн.  більше планових призначень,  порівняно  з  минулим роком  надходження
збільшились на 781,6 тис.грн.

 - платі за землю, де виконання складає 107,0 відсотків,  тобто  при плані 5957,3тис.грн.
фактично  надійшло 6372,6тис.грн., що на 415,3 тис.грн. більше планових призначень, порівняно
з минулим роком  надходження збільшились на  596,5тис.грн.

- платі за надання інших адміністративних послуг,  де виконання складає 128,3 відсотків,
тобто  при  плані  470,6тис.грн.  фактично  надійшло  603,6тис.грн.,  що  на  133,0  тис.грн.  більше
планових призначень,  порівняно з минулим роком надходження збільшились на  140,4 тис.грн. 
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- адміністративному  збору за проведення державної реєстрації юридичних осіб, фізичних
осіб-підприємців  та  громадських  формувань,  де  при  плані  32,9тис.грн.  фактично  надійшло
44,2тис.грн., що на 11,3 тис.грн. більше планових призначень. 

- адміністративному збору за проведення державної реєстрації речових прав на нерухоме
майно, де виконання складає 142,8 відсотків, тобто при плані 91,6 тис.грн. фактично надійшло
130,8 тис.грн., що на 39,2 тис.грн. більше планових призначень.  

-  податку  на  прибуток  підприємств  комунальної  власності,  де  виконання  складає  100,9
відсотків,  тобто при плані  115,3тис.грн.  фактичні  надходження склали  116,3 тис.грн.,  що на
1,0тис.грн. більше планових призначень, порівняно з минулим роком  надходження збільшились
на 30,6тис.грн. 

- єдиному  податку,  де виконання   складає  121,4 відсотка, тобто при плані 7276,0тис.грн.
фактично надійшло 8835,6тис.грн., що на 1559,6тис.грн. більше планових призначень, порівняно
з минулим роком  надходження збільшились  на 2331,2 тис.грн.

-  акцизному  податку  з  реалізації  суб’єктами  господарювання  роздрібної  торгівлі
підакцизних товарів,  виконання  якого складає 133,2 відсотка, тобто при планових призначеннях
1620,0тис.грн.  фактичні  надходження  склали   2158,2  тис.грн.,  що  на  538,2  тис.грн.  більше
планових призначень,  порівняно з минулим роком звітного періоду  надходження збільшились
на 1000,9тис.грн.

  -  по  акцизному  податку  з  вироблених  в  Україні  підакцизних  товарів  (пальне),  де
виконання складає 112,9 відсотків, тобто при плані 350,0тис.грн. фактичні надходження склали
395,2тис.грн.,  що  на  45,2тис.грн.  більше  планових  призначень,  порівняно  з  минулим  роком
надходження збільшились  на 43,8 тис.грн. 

  -  по  акцизному податку з  ввезених  на  митну територію України  підакцизних  товарів
(пальне),  де  виконання  складає  116,7  відсотків,  тобто  при  плані  1150,0  тис.грн.  фактичні
надходження  склали  1342,6  тис.грн.,  що  на  192,6  тис.грн.  більше  планових  призначень,
порівняно з минулим роком надходження збільшились  на 115,4 тис.грн. 

- платі за оренду майна,  що перебуває в комунальній власності,  виконання складає 146,1
відсотків,  тобто  при  плані  75,4  тис.грн.  фактичні  надходження  склали   110,2  тис.грн.,  проте
порівняно з минулим роком  надходження зменшились  на 94,8тис.грн. 

-  рентній  платі  за  користування  надрами  для  видобування  корисних  копалин
загальнодержавного значення, де виконання складає 144,9 відсотка, тобто при плані 0,8 тис.грн.
фактичні надходження склали  1,2тис.грн.

- адміністративних штрафах  та інших санкціях, де виконаня складає 104,5 відсотка, тобто
при плані 119,5тис.грн. фактичні надходження склали 135,2 тис.грн.

- інших надходженнях, де при планових призначеннях 10,4тис.грн.  фактичні надходження
склади 90,2тис.грн. 

За  2021 рік не забезпечено виконання планових призначень по рентній платі за спеціальне
використання  лісових  ресурсів  в  частині  деревини,  заготовленої  в  порядку  рубок  головного
користування  на  суму  243,8тис.грн.,  податку  на  нерухоме  майно,  відмінного  від  земельної
ділянки  на  суму  53,2тис.грн.,  частини  чистого  прибутку  (доходу)  комунальних  унітарних
підприємств  та  їх  обєднань,  що  вилучається  до  відповідного  місцевого  бюджету  на  суму
29,7тис.грн., туристичному збору на суму 6,6 тис.грн. та державного мита на суму 15,5тис.грн. 

За 2021 рік видатки  бюджету загального фонду  Зарічненської  селищної  територіальної
громади складають в сумі 236044,2 тис.грн. а видатки спеціального фонду – 14049,2 тис.грн.  

Із  загального  фонду  селищного  бюджету  на  першочергові  статті  видатків  спрямовано
218201,2тис. грн., що становить у загальному обсязі видатків  92,4 відсотка.

Із  загальної  суми  видатків  по  загальному  фонду  спрямовано  на  заробітну  плату  з
нарахуваннями  працівникам  бюджетних  установ  –  204082,8 тис.грн. (86,4%  до  загальних
видатків), на придбання медикаментів та перев'язувальних матеріалів – 95,7  тис.грн., продуктів
харчування – 1191,2 тис.грн.,  оплату комунальних послуг та енергоносіїв —  11387,8  тис.грн.
(4,8% до загальних видатків) та на соціальне забезпечення населення – 1443,7 тис.грн. (0,61% до
загальних видатків).  



На утримання апарату та структурних  підрозділів  Зарічненської  селищної  ради, видатки
склали 16182,7 тис.грн., що становить 90,76 відсотків призначень з урахуванням змін на звітний
період. На заробітну плату з нарахуваннями, видатки склали в сумі 14628,2тис.грн., що становить
90,4 відсотка до загальних видатків по галузі. Фактичні видатки на оплату праці працівникам за
2021 рік склали в сумі 12221,2 тис.грн. В структурі видатків на виплату посадових окладів та
доплат,  які  мають  обов»язковий  характер  використано  коштів  в  сумі  5787,1  тис.грн.,  що
становить  47  відсотків  до  загальної  суми  на  заробітну  плату,  на  надбавки,  які  мають
необов»язковий  характер  –  1929,0  тис.грн.,  що  становить  16 відсотків  до  загальної  суми  на
заробітну плату, на виплату премій – 1641,8 тис.грн., що становить 13 відсотків до загальної суми
на заробітну плату, матеріальна допомога – 940,6 тис.грн., що становить 8 відсотків до загальної
суми  на  заробітну  плату,  та  інші  виплати  –  1922,7  тис.грн.,  що  становить  16  відсотків  до
загальної суми на заробітну плату (а саме на доплати до мінімальної заробітної плати – 175,2
тис.грн,  на  виплату  розрахункових  звільненим  працівникам  –  1013,8  тис.грн.,  на  виплату
вихідної допомоги звільненим головам та секретарям сільських рад – 733,7 тис.грн.). На оплату
комунальних  послуг  та  енергоносіїв  використано  коштів  в  сумі  441,4  тис.грн.,  при
затвердженому  плані  615,2  тис.грн..  На  придбання  предметів,  матеріалів  та  обладнання
проведено видатків на суму 534,4 тис.грн., на оплату послуг установи використано коштів в сумі
443,7 тис.грн., а на оплату видатків на відрядження – 15,6 тис.грн. 

По  спеціальному  фонду  селищного  бюджету  по  державному  управлінню   проведено
видатків на загальну суму 179,75 тис.грн. на придбання компютерної техніки, при затверджених
асигнуваннях в сумі 179,85 тис.грн.

 Дебіторська та кредиторська заборгованість на звітну дату  відсутня. 
За  звітний  період  на  утримання  закладів  освіти і  на  проведення  відповідних  заходів

використано  із  загального  фонду  бюджету Зарічненської  селищної  територіальної  громади
коштів в сумі 191327,0 тис. грн., що становить 99,37 відсотків до призначень з урахуванням змін
на  звітну  дату.  Із   загальної  суми  видатків  найбільшу  питому  вагу  складають  видатки  на
заробітну  плату  з  нарахуваннями    в  сумі  175522,1  тис.грн.,  або  91,7  відсотка  до  загальних
видатків.  На придбання предметів, матеріалів та обладнання проведено видатків на суму 2550,9
тис.грн.,  при  затверджено  плані  на  звітний  період  в  сумі  2594,0  тис.грн.,  на  придбання
медикаментів  та  перев'язувальних  матеріалів  –  71,7  тис.грн.,  продуктів  харчування  –  1027,2
тис.грн.,  при  затверджено  плані  на  звітний  період  в  сумі  1176,7тис.грн..  На  оплату  послуг
установ  закладів  освіти  використано  коштів  в  сумі  1429,0  тис.грн.  На  оплату  видатків  на
відрядження  використано  коштів  в  сумі  37,3  тис.грн. На  оплату  комунальних  послуг  та
енергоносіїв використано коштів в сумі 10399,2 тис. грн., при плані на звітний період  10459,3
тис.  грн..,  в  тому  числі  на  оплату  електричної  енергії  в  сумі  5303,3  тис.грн.,  на  придбання
твердого палива в сумі 4907,6 тис.грн.

 
По спеціальному фонду бюджету Зарічненської селищної територіальної громади по галузі

освіта проведено видатків на загальну суму 7815,5 тис.грн., в т.ч. на капітальні видатки в сумі
6973,2 тис.грн.,  при плані   на  звітний період   з  врахуванням змін в  сумі  7993,7 тис.грн.  На
забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти `Нова українська школа`
придбано  телевізійне  та  аудіовізуальне  обладнання  на  суму  1198,3  тис.грн.,  дидактичного
матеріалу на суму 201,3 тис.грн., шкільні меблі на суму 899,6 тис.грн.. На капітальний ремонт
санвузлів початкових класів Борівського ліцею  в сумі 76,0 тис.грн., капітальний ремонт їдальні
та облаштування свердловини у Зарічненській гімназії в сумі 186,2 тис.грн., капітальний ремонт
огорожі та дверей Річицької гімназії в сумі 129,1 тис.грн., капітальний ремонт санвузлів та заміна
вікон у Неньковицькому ліцеї  в сумі 195,5 тис.грн., капітальний ремонт даху в Мутвицькому
ліцеї в сумі 283,4 тис.грн., капітальний ремонт підлоги та заміна дверей  в Вичівському ліцеї  в
сумі  134,6 тис.грн.,  улаштування твердопаливного котла в Новорічицькій гімнаїї  в сумі  298,9
тис.грн.,  капітальний ремонт  підлоги  у  Острівській  гімназії  в  сумі  48,9  тис.грн.,  капітальний
ремонт огорожі у Кухітсько-Вільській гімназіїі в сумі 283,4 тис.грн., капітальний ремонт  вікон
та дверей в Морочненському ліцеї в сумі 292,1 тис.грн., капітальний ремонт їдальні Борівського
ліцею  в сумі 295,2 тис.грн., капітальний ремонт покрівлі на ЗТП Зарічненського ліцею N1  в сумі
77,9 тис.грн., капітальний ремонт класу і частини коридору у Зарічненському ліцеї № 2 в сумі



260,6 тис.грн., заміна вікон та дверей  у Вовчицькій гімназії на суму 135,9 тис.грн, капітальний
ремонт  двох  коридорів  Олександрівської  гімназії в  сумі  49,7  тис.грн.,  капітальний  ремонт
їдальні  Іванчицької  гімназії  в  сумі  48,3  тис.грн.,  капітальний  ремонт  опалення  Привітівської
гімназії  в сумі 49,4 тис.грн., капітальний ремонт вікон та заміна огорожі у Серницькому ліцеї в
сумі 275,0 тис.грн., заміна вікон  у Бутівській гімназії  на суму 56,8 тис.грн., капітальний ремонт
огородження  Бродницької  гімназії  в  сумі  132,0  тис.грн.,  капітальний  ремонт  санвузлів
Перекальської гімназії в сумі 296,5 тис.грн., заміна вікон у початкових класах та ремонт  їдальні
Млинківського ліцею на суму 244,9 тис.грн., капітальний ремонт та демонтаж труби Борівського
ліцею  в сумі 93,1 тис.грн., капітальний ремонт та демонтаж труби Зарічненської гімназії  в сумі
89,3  тис.грн.,  обстеження  технічного  стану  Перекальської  гімназії  та  розроблення  робочого
проекту в сумі 79,0 тис.грн., 

На реконструкцію актової зали під школу початкових класів на 150 учнівських місць села
Дібрівськ всього з різних джерел  використано коштів за 2021 рік в сумі 2203,8 тис.грн.( кошти з
обласного  бюджету  в  сумі  1500,0  тис.грн.,  кошти  з  державного  бюджету  на  соціально-
економічний розвиток  в сумі 229,9 тис.грн., кошти бюджету територіальної громади в сумі 473,9
тис.грн.) .

За  рахунок  коштів  з  державного  бюджету  на  соціально-економічний  розвиток  окремих
територій проведено капітальний ремонт санвузлів початкових класів Борівського ліцею  в сумі
725,8 тис.грн.

На  надання  дошкільної  освіти  18  дошкільними  закладами  використано  коштів  по
загальному фонду за звітний період в сумі 18102,0 тис. грн. при плані із врахуванням внесених
змін на звітний період  в сумі 18377,5тис. грн. , по спеціальному фонду - використано кошти в
сумі  642,3  тис.грн.,  з  них  на  харчування  діток  в  сумі  621,5  тис.грн.  та  на  придбання
комп»ютерної техніки в сумі 20,5 тис.грн.

На  надання  загальної  середньої  освіти  22 загальноосвітніми  навчальними  закладами
середньої освіти використано коштів по загальному фонду за звітний період на суму 159986,2
тис. грн. ( в т.ч. за рахунок освітньої субвенції в сумі 128737,0тис.грн.) при плані із врахуванням
внесених змін на звітний період  160699,0тис. грн. (129240,3 тис.грн.), по спеціальному фонду
використано  кошти  в  сумі  198,9  тис.грн. На  надання  загальної  середньої  освіти  за  рахунок
залишку коштів освітньої субвенції  по спеціальному фонду використано коштів в сумі 6176,4
тис.грн., в тому числі на придбання обладнання в сумі 1630,6 тис.грн., на капітальний ремонт в
сумі 4088,5 тис.грн., та на реконструкцію інших об’єктів в сумі 457,2 тис.грн.

На  надання  спеціальної  освіти  школою  естетичного  виховання  використано  коштів по
загальному фонду  за звітний період на суму 2105,1 тис. грн. при плані із врахуванням внесених
змін на звітний період 2112,5 тис. грн., по спеціальному фонду- використано кошти в сумі 73,3
тис.грн.,  в  тому числі  на оплату праці  з нарахуваннями в сумі  23,0 тис.грн.  та на придбання
обладнання в сумі 36,0 тис.грн.

На надання позашкільної  освіти закладами позашкільної освіти, касові видатки склали по
загальному фонду  в сумі 1703,0тис. грн., при уточненому плані на звітний період – 1714,2 тис.
грн. 

На  забезпечення  діяльності  центрів  професійного  розвитку  педагогічних  працівників  за
звітний  період  спрямовано  коштів  по  загальному  фонду   в  сумі  1802,3  тис.  грн.  при
затвердженому плані із врахуванням змін  на звітний період – 1810,1 тис. грн.,  по спеціальному
фонду касові видатки склали 11,2 тис.грн. на придбання обладнання.

На  забезпечення  діяльності  інших  закладів  (централізована  бухгалтерія  та  група
обслуговування) та проведення інших програм і заходів у сфері освіти затверджено видатки із
врахуванням  змін  на  звітний  період по  загальному фонду   в  сумі  4551,7  тис.  грн.,  а  касові
видатки за звітний період склали 4523,7 тис.грн., по спеціальному фонду касові видатки склали
6,8 тис.грн. на придбання обладнання.

На забезпечення діяльності інклюзивно-ресурсного центру використано коштів за звітний
період в сумі 1324,1 тис. грн. при плані із врахуванням внесених змін на звітний період 1403,8
тис. грн.

Надання освіти за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на надання
державної  підтримки  особам  з  особливими  освітніми  потребами  використано  кошті по



загальному фонду в сумі 509,0 тис.грн. при затвердженому плані на звітний період 527,7 тис.грн.,
а по спеціальному фонду кошти в сумі 241,3 тис.грн. повернуті до державного бюджету.

На виконання заходів спрямованих на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної
середньої освіти «Нова українська школа» затверджено видатки з врахуванням з по загальному
фонду  мін в сумі 1149,9 тис.грн.,  а касові видатки за звітний період склали 1096,9 тис.грн. та по
спеціальному фонду використано кошти в сумі 668,5 тис.грн.

Станом на 01.01.2022 року кредиторська заборгованість по галузі освіта по загальному та
спеціальному фондах  відсутня. 

За звітний період на виконання програм та відповідних заходів по галузі охорона здоров»я
і  на  проведення  відповідних  заходів передбачено  видатки  загального  фонду  із  врахуванням
внесених змін в сумі 7772,7 тис.грн. , а касові видатки склали в сумі 7748,3 тис.грн.

по КПКВ 2111 на виконання програми розвитку первинної медико-санітарної допомоги на
засадах сімейної медицини на  2021 рік затверджено видатки з врахуванням змін  в сумі 1264,0
тис. грн., а касові видатки за звітний період склали 1263,3 тис.грн.,  з них на нарахування на
заробітну плату –350,0 тис.грн. та на оплату за спожиті енергоносії в сумі 511,1 тис.грн.

по  КПКВ  2010 на  виконання  програми  фінансової  підтримки  КНП  «Зарічненська
багатопрофільна лікарня» на 2021 рік затверджено видатки з врахуванням змін  в сумі 4825,0 тис.
грн.,  а  касові  видатки  за  звітний  період  склали  4802,1  тис.грн.,  з  них  на  оплату  праці  з
нарахуваннями – 700,0 тис.грн. та на оплату за спожиті енергоносії в сумі 2682,0 тис.грн.

         по КПКВ 2144  видатки на централізовані заходи з лікування хворих на цукровий
діабет склали 725,0 тис. грн. при затверджених асигнуваннях на звітну дату з врахуванням змін в
сумі 725,0 тис.грн.

по КПКВ 2152 - інші програми в галузі охорона здоров’я касові видатки за звітний період
склали  в  сумі  957,9тис.грн.   (видатки  для  забезпечення  2-х  дітей  хворих  на  фенілкетонурію
молочною спец сумішшю склали в сумі 307,8 тис.грн., проведення туберколінодіагностики  дітей
віком  від  4  до  14  років –  в  сумі  200,0  тис.грн.;  забезпечення  дітей,  хворих  на  бульозний
епідермоліз,  медичними  препаратами  та  спеціальними  сумішами в  сумі  410,0  тис.грн.;
забезпечення дорослого хворого на фенілкотонурію  спец сумішшю в сумі 40,0 тис.грн.)

На  проведення  видатків  по  соціальному  захисту  та  соціальному  забезпеченню і  на
проведення відповідних заходів затверджено асигнування з врахуванням змін в сумі 6042,0  тис.
грн., а за звітний період касові видатки склали 5984,4 тис. грн. 

 На  утримання  Зарічненського центру  надання  соціальних  послуг  на  звітну  дату
передбачено видатки із врахуванням внесених змін  в сумі 5173,1  тис. грн., а за звітний період
касові видатки склали 5166,8 тис. грн., що становить 99,9 відсотка до  призначень з врахуванням
змін. Із  загальної суми видатків найбільшу питому вагу складають видатки на заробітну плату з
нарахуваннями 4539,2 тис.грн., або 87,7 відсотка до загальних видатків. На придбання предметів,
матеріалів та обладнання проведено видатків на суму 129,4 тис.грн., на придбання медикаментів
та перев'язувальних матеріалів – 24,0 тис.грн., продуктів харчування – 150,0 тис.грн..  На оплату
послуг  установи  використано  коштів  в  сумі  86,0  тис.грн.. На оплату комунальних  послуг  та
енергоносіїв використано коштів в сумі 233,1 тис. грн., при плані на звітний період – 233,3 тис.
грн..  По  спеціальному  фонду  проведено  видатків  на  загальну  суму  354,8  тис.грн.,  з  них  на
придбання продуктів харчування в сумі 226,9 тис.грн. 

На проведення видатків на надання пільг окремим категоріям громадян з оплати послуг
зв»язку затверджено видатки з врахуванням змін в сумі 36,5 тис.грн., а касові видатки склали
36,3 тис.грн. На проведення заходів державної політики з питань дітей та їх соціального захисту
затверджено асигнування з врахуванням змін в сумі 47,0 тис.грн., касові видатки також склали в
сумі  47,0 тис.грн.  На створення та  забезпечення  діяльності  спеціалізованих  служб підтримки
осіб, які постраждали від домашнього насильства затверджено асигнування в сумі 79,0 тис.грн.
та  використано  також  в  сумі  79,0  тис.грн.  по  загальному фонду  та  в  сумі  105,0  тис.грн.  по
спеціальному фонду.  На надання соціальних гарантій фізичним особам, які надають соціальні
послуги громадянам похилого віку, особам з інвалідністю  які не здатні до самообслуговування і
потребують стороньої допомоги затверджено видатки з врахуванням змін в сумі 305,4 тис.грн., а



касові  видатки  склали  в  сумі  289,1  тис.грн.   На інші  заходи у  сфері  соціального  захисту та
соціального забезпечення  затверджено видатки з врахуванням змін в сумі 401,0 тис.грн., а касові
видатки склали в сумі 366,3 тис.грн.( програма «ветеран» - 20 тис.грн. та програма соціального
захисту найбільш незахищених верств населення -346,2 тис.грн.).

На  утримання   установ та  закладів  культури і  на  проведення  відповідних  заходів
передбачено видатки із врахуванням внесених змін по загальному фонду бюджета на 2021 рік в
сумі  7933,8 тис.грн..,  а касові видатки  за звітний період  склали  7888,2 тис.грн., що становить
99,4  відсотка.  Протягом звітного періоду касові  видатки на заробітну плату з  нарахуваннями
складають  7214,6 тис.грн..,  що  становить  91,5 відсотка  до  загальних  видатків   по  установах
культури.   На  придбання предметів  та матеріалів  установами  культури використано коштів в
сумі  220,7тис.грн.,  на  оплату  послуг  спрямовано  кошти  в  сумі  100,4  тис.грн.,  при  плані  на
звітний  період  –  113,4тис.грн. На  оплату комунальних  послуг  та енергоносіїв  використано
коштів у звітному періоді в сумі 302,6 тис.грн., при плані на звітний період – 319,4 тис. грн. По
спеціальному фонду  бюджету  по галузі  культура  видатки  за   2021 рік  склали  в  сумі  29,1
тис.грн..  Капітальні видатки не проводились.

На  забезпечення діяльності  бібліотек використано  коштів  за  звітний  період  в  сумі
3519,8тис. грн. при плані із врахуванням внесених змін на звітний період 3542,4 тис. грн.

На  забезпечення  діяльності  музеїв використано  коштів  за  звітний  період  в  сумі
518,5 тис. грн. при плані із врахуванням внесених змін на звітний період 522,1 тис. грн.

На забезпечення  діяльності  будинку культури  та  клубів,  використано  коштів  за  звітний
період в сумі 3763,4 тис. грн. при плані із врахуванням внесених змін на звітний період 3771,3
тис. грн.

Станом  на  01.01.2022 року  кредиторська  та  дебіторська  заборгованість  по  утриманню
установ культури по загальному фонду та спеціальному  фонду відсутня. 

На утримання дитячо-юнацької спортивної школи за звітний період проведено видатків  на
суму 1743,5 тис.грн. при уточненому плані  на  звітний період –  1744,1 тис.грн.  На заробітну
плату з нарахуваннями видатки склали 1614,4 тис. грн., що становить 92,6 відсотка до загальних
видатків  по  установі. На придбання  предметів  та  матеріалів  використано  коштів  в  сумі  73,6
тис.грн., на оплату послуг  - в сумі  40,6 тис.грн. На оплату комунальних послуг та енергоносіїв
використано коштів у звітному періоді в сумі 11,5 тис.грн., що відповідає затвердженому  плану з
врахуванням змін.

 На  проведення  спортивних  заходів  використано  кошти  в  сумі  72,6  тис.грн.,  при
уточненому плані на звітний період в сумі 76,2 тис.грн. 

Касові видатки по спеціальному фонду не проводились.
На  організацію  благоустрою  населених  пунктів  по  загальному  фонду  з  бюджету

Зарічненської територіальної громади за 2021 рік використано коштів в сумі 2063,3 тис.грн, при
затверджених асигнуваннях на звітний період в сумі 2224,7 тис.грн. Дані видатки спрямовано на
виплату заробітної плати з нарахуваннями працівникам з благоустрою в сумі 876,8 тис.грн., на
придбання предметів.  матеріалів  та  інвентарю в сумі  83,8 тис.грн.,  придбання матеріалів  для
облаштування худобомогильника в сумі 49,0 тис.грн.,на оплату електричної енергії  за вуличне
освітлення в сумі 292,0 тис.грн.,транспортні послуги з благоустрою населених пунктів, ліквідація
стихійних сміттєзвалищ, вивезення сміття від кладовищу, тримання полігону твердих побутових
відходів смт.Зарічне в сумі 239,3 тис.грн., на роботи із нанесенням дорожньої розмітки в сумі
30,0 тис.грн., на придбання дорожніх знаків в сумі 19,0 тис.грн., зимове утримання доріг – 329,0
тис.грн. та інші видатки в сумі  30,0 тис.грн.

На  здійснення  заходів  із  землеустрою  затверджено  видатки  з  врахуванням  змін  та
використано кошти в сумі 140,9 тис.грн. На реалізацію програми у галузі лісового господарства
використано  коштів  в  сумі  84,0  тис.грн.  На  утримання  та  розвиток  автомобільних  доріг
затверджено  видатки  з  врахуванням  змін  по  загальному  фонду  в  сумі  756,6  тис.грн.,  а
використано  на  звітну  дату  в  сумі  516,6  тис.грн.(ямковий  ремонт  дорожнього  покриття  по
вул..Фестивальній  на  суму  197,6  тис.грн.,  поточний  ремонт дорожнього  покриття  по
вул..Паритизанська  в  сумі  49,8  тис.грн., поточний  ремонт  дорожнього  покриття  по
вул..Центральна в сумі 99,8 тис.грн., поточний ремонт дорожнього покриття по вул..Л.Українка в
сумі 49,9 тис.грн., поточний ремонт дорожнього покриття по вул..Ватутіна в сумі 49,9 тис.грн., ),



а по спеціальному фонду використано кошти в сумі 1078,9 тис.грн., при затвердженому плану на
звітний  період  з  врахуваннями  змін  в  сумі  1081,9  тис.грн.,  а  саме, на  капітальний  ремонт
автомобільної дороги с.Кухітська Воля, вул.Вишниці, Зарічненського району.

На реалізацію заходів спрямованих на підвищення доступності широкосмугового доступу
до Інтернету в сільській  місцевості  за  рахунок  субвенції  з  державного бюджету використано
коштів  в  сумі  856,5  тис.грн.,  а  саме:  с.Соломир  –  182,0  тис.грн.,  с.Річиця  –  235,0  тис.грн.,
с.Неньковичі – 130,0 тис.грн., с.Зелена Діброва – 165,0 тис.грн., с.Лисичин – 144,5 тис.грн.

За  рахунок  коштів  з  державного  бюджету  на  соціально-економічний  розвиток  окремих
територій проведено капітальний ремонт санвузлів початкових класів Борівського ліцею  в сумі
725,8 тис.грн., капітальний ремонт покрівлі будівлі стаціонарного відділення КНП «Зарічненська
багатопрофільна  лікарня»  в  сумі  965,0  тис.грн., реконструкцію  актової  зали  під  школу
початкових класів на 150 учнівських місць села Дібрівськ в сумі 229,9 тис.грн., на реконструкцію
площі Героїв Майдану з влаштуванням сцени в смт. Зарічне в сумі 215,0 тис.грн.

На забезпечення діяльності  місцевої  пожежної охорони Зарічненською селищною радою
використано коштів в сумі 477,8 тис.грн. при уточненому плані на звітний період в сумі 492,6
тис.грн.  На  заходи  із  запобігання  та  ліквідації  надзвичайних  ситуацій,  а  саме  на  виконання
програми «Про створення місцевого матеріального резерву для запобігання і ліквідації наслідків
надзвичайних ситуацій на 2021-2025 роки» використано кошти в сумі 37,2 тис.грн.

З бюджету Зарічненської селищної територіальної громади на виконання програми надано
фінансову підтримку місцевому архіву в сумі 80,0 тис.грн. та на виконання Програми військово-
патріотичного виховання та підготовку молоді до служби в Збройних Силах України та інших
військових формуваннях на 2021-2025 роки в сумі 69,0 тис.грн. 

На виконання Програми профілактики правопорушень та боротьби із злочинністю на 2021
рік,  в  т.ч.  Вараському районному відділу Управління Служби безпеки України в  Рівненській
області  надано  фінансової  підтримки  в  сумі  50,0тис.  грн.  на  придбання  паливно-мастильних
матеріалів.

На  виконання  Програми  підтримки  13  державної  пожежно-рятувальної  частини9
смт.Зарічне)  Державного  пожежно-рячтувального  загону  головного  управління  Державної
служби України з надзвичайних ситуацій у Рівненській області на 2021 рік надано фінансової
підтримки в сумі 135,0 тис.грн.

З  бюджету  Зарічненської  селищної  територіальної  громади  Вараському  районному
бюджету надано іншу субвенцію в сумі 396,0 тис.грн. на проведення розрахунків по заробітній
платі  працівникам,  які  утримувалися  за  рахунок  коштів  районного  бюджету  Зарічненського
району.

Інша  субвенція  надана  обласному  бюджету  на  співфінансування  на  придбання
телемедичного  обладнання   для  закладів  охорони  здоров"я  центру  ПМСД  Зарічненської
селищної ради в сумі 110,0 тис.грн.

Інша  субвенція  обласному  бюджету  надана  Зарічненською  селищною  територіальною
громадою  для  співфінансування  на  придбання  комп’ютерів  для  закладів  загальної  середньої
освіти в сумі 290,6 тис. грн.

Інша субвенція обласному бюджету надана на придбання та встановлення єдиної системи
відеофіксації та відеоаналітики щодо фіксації правопорушень та ідентифікації осіб в сумі 150,0
тис.грн.

За звітний період кошти резервного фонду  бюджету селищної територіальної громади не
використовувались.

Начальник фінансового відділу 
Зарічненської  селищної ради                                                                     Олена Солодка



Додаток 1
до рішення сесії
Зарічненської селищної ради
від  18.02.2022 року №1357/15-2022

Аналіз виконання доходів загального фонду бюджету Зарічненської селищної територіальної громади  за  2021 рік

Доходи

гр.4-гр.З

1 2 3 4 5 6

38039618,00 38039618,00 40452396,09 106,3 2412778,09

Податок та збір  на доходи фізичних осіб 37924318,00 37924318,00 40336067,09 106,4 2411749,09
Податок на прибуток підприємств та фінансових установ комунальної власності 115300,00 115300,00 116329,00 100,9 1029,00

3343820,00 3343820,00 3873184,93 115,8 529364,93

600000,00 600000,00 356153,68 59,4 -243846,32

2743820,00 2743820,00 3517031,25 128,2 773211,25

Рентна плата за користування надрами загальнодержавного значення 800,00 800,00 1159,36 144,9 359,36

800,00 800,00 1159,36 144,9 359,36

 Внутрішні податки на товари та послуги 3120000,00 3120000,00 3895954,19 124,9 775954,19

350000,00 350000,00 395151,77 112,9 45151,77

1150000,00 1150000,00 1342601,96 116,7 192601,96

1620000,00 1620000,00 2158200,46 133,2 538200,46
Місцеві податки та збори, що сплачуються (перераховуються) згідно з Податковим кодексом України 14341328,00 14341328,00 16256416,00 113,4 1915088,00

7057300,00 7057300,00 7419387,08 105,1 362087,08

Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки 1100000,00 1100000,00 1046781,17 95,2 -53218,83
Плата за землю 5957300,00 5957300,00 6372605,91 107,0 415305,91
Туристичний збір 8000,00 8000,00 1430,38 17,9 -6569,62
Єдиний податок 7276028,00 7276028,00 8835598,54 121,4 1559570,54

Неподаткові надходження 900800,00 900800,00 1169373,86 129,8 268573,86

45400,00 45400,00 15702,00 34,6 -29698,00

Адміністративні штрафи та інші санкції 119500,00 119500,00 135189,86 113,1 15689,86

Плата за надання адміністративних послуг 595100,00 595100,00 778597,89 130,8 183497,89

75400,00 75400,00 110195,21 146,1 34795,21

Державне мито 55000,00 55000,00 39464,41 71,8 -15535,59

Інші надходження 10400,00 10400,00 90224,49 867,5 79824,49

2100,00 2100,00 2100,00 100,0 0,00

Усього доходів без урахування міжбюджетних трансфертів 59748466,00 59748466,00 65650584,43 109,9 5902118,43

Офіційні трансферти 172254141,00 172254141,00 172254140,00 100,0 -1,00

Дотації з державного бюджету місцевим бюджетам 39061400,00 39061400,00 39061400,00 100,0 0,00

Базова дотація 39061400,00 39061400,00 39061400,00 100,0 0,00

Субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам 133192741,00 133192741,00 133192740,00 100,0 -1,00

129240300,00 129240300,00 129240300,00 100,0 0,00

2911940,00 2911940,00 2911940,00 100,0 0,00

856501,00 856501,00 856500,00 100,0 -1,00

184000,00 184000,00 184000,00 100,0 0,00

Дотації з місцевих бюджетів іншим місцевим бюджетам 2212200,00 2212200,00 2212200,00 100,0 0,00

2212200,00 2212200,00 2212200,00 100,0 0,00

Субвенції з місцевих бюджетів іншим місцевим бюджетам
5712270,00 5712270,00 5287497,54 92,6 -424772,46

1202133,00 1202133,00 1196624,96 99,5 -5508,04

769008,00 769008,00 509016,00 66,2 -259992,00

1662224,00 1662224,00 1609138,00 96,8 -53086,00

230105,00 230105,00 212351,00 92,3 -17754,00

Інші субвенції з місцевого бюджету 1203800,00 1203800,00 1115367,58 92,7 -88432,42

645000,00 645000,00 645000,00 100,0 0,00

ВСЬОГО ДОХОДІВ 239927077,00 239927077,00 245404421,97 102,3 5477344,97

Аналіз виконання видатків загального фонду бюджету Зарічненської територіальної громади за 2021 рік

Видатки

ВІДХ.

гр.4-гр.З
1 2 3 4 5 6

Державне управління 17831136,00 17831136,00 16182661,21 90,8 -1648474,79

Освіта 192539036,22 192539036,22 191327033,62 99,4 -1212002,60
Охорона здоров'я 7772710,00 7772710,00 7748276,82 99,7 -24433,18
Соціальний захист та соціальне забезпечення 6041970,00 6041970,00 5984428,22 99,0 -57541,78

Культура і мистецтво 7933832,48 7933832,48 7888171,87 99,4 -45660,61
Фізична культура і спорт 1820287,30 1820287,30 1816064,30 99,8 -4223,00
Житлово-комунальне господарство 2224668,00 2224668,00 2063318,74 92,7 -161349,26

Економічна діяльність 1837985,00 1837985,00 1597984,00 86,9 -240001,00

Інша діяльність 592408,00 592408,00 564774,82 95,3 -27633,18
Резервний фонд бюджету 353225,98 0,00 0,00 0,0 0,00

інші субвенції з місцевого бюджету 911536,02 0,00 871536,02 0,0 871536,02
Кредитування 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ВСЬОГО ВИДАТКІВ 239858795,00 238594033,00 236044249,62 98,9 -2549783,38

Затверджено на 
2021 рік з 

врахуванням змін

Затверджено на 
звітну дату, грн.

Виконано станом 
на 01.01.2022 

року, грн

% виконання 
за 2021 рік

відх. виконання 
від плану на звітну 

дату

Податки на доходи, податки на прибуток, податки на збільшення ринкової вартості  

Рентна плата за спеціальне використання лісових ресурсів, всього 

Рентна плата за спеціальне використання лісових ресурсів в частині деревини, заготовленої в порядку рубок 
головного користування 

Рентна плата за спеціальне використання лісових ресурсів (крім рентної плати за спеціальне використання 
лісових ресурсів в частині деревини, заготовленої в порядку рубок головного користування) 

Рентна плата за користування надрами для видобування інших корисних копалин загальнодержавного 
значення

Акцизний податок з вироблених в Україні підакцизних товарів (продукції) 

Акцизний податок з ввезених на митну територію України підакцизних товарів (продукції) 

Акцизний податок з реалізації суб`єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів 

Податок на майно 

Частина чистого прибутку (доходу) комунальних унітарних підприємств та їх обєднань, що вилучається 
до відповідного місцевого бюджету

Надходження від орендної плати за користування майновим комплексом та іншим майном, що перебуває в 
комунальній власності

Кошти від реалізації безхазяйного майна, знахідок, спадкового майна, майна, одержаного територіальною 
громадою в порядку спадкування чи дарування, а також валютні цінності і грошові кошти, власники яких 
невідомі

Освітня субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам 

Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного 
розвитку  окремих територій 

Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на реалізацію заходів, спрямованих на підвищення 
доступності широкосмугового доступу до Інтернету в сільській місцевості

Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на створення мережі спеціалізованих служб підтримки 
осіб, які постраждали від домашнього насильства та/або насильства за ознакою статі

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

Субвенція з місцевого бюджету на здійснення переданих видатків у сфері освіти за рахунок коштів освітньої 
субвенції

Субвенція з місцевого бюджету на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами за 
рахунок відповідної субвенції з державного бюджету

Субвенція з місцевого бюджету на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти 
`Нова українська школа` за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету

Субвенція з місцевого бюджету за рахунок залишку коштів субвенції на надання державної підтримки особам з 
особливими освітніми потребами, що утворився на початок бюджетного періоду

Субвенція з місцевого бюджету на здійснення підтримки окремих закладів та заходів у системі охорони 
здоров`я за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету

Затверджено на 
2021 рік з 

врахуванням змін

Затверджено на 
звітну дату, грн.

Виконано станом 
на 01.01.2022 

року

% виконання 
за  2021 рік

виконання від 
плану на звітну 

дату



Секретар Зарічненської селищної ради Наталія ПРОНЬКІНА



Додаток 2
до рішення сесії
Зарічненської селищної ради

від 18.02. 2022р. №1357/15-2022

Аналіз виконання доходів спеціального фонду бюджету Зарічненської територіальної громади за 2021 рік

Доходи

гр.4-гр.З

1 2 3 4 5 б

15800,00 0,00 18491,79 18491,79

15800,00 0,00 18491,79 18491,79
Неподаткові надходження 1336300,00 1598476,80 1717996,60 107,5 119519,80

0,00 0,00 55,90
55,90

64300,00 0,00 74622,76 74622,76

64300,00 0,00 74622,76
74622,76

Власні надходження бюджетних установ: 1272000,00 1598476,80 1643317,94 102,8 44841,14

1272000,00 1339000,00 970412,80 72,5 -368587,20

0,00 259476,80 672905,14 259,3 413428,34
Доходи від операцій з капіталом 100000,00 0,00 113652,65 113652,65

Кошти від продажу землі 100000,00 0,00 113652,65 113652,65

100000,00 0,00 113652,65 113652,65

Усього доходів без урахування міжбюджетних трансфертів 1452100,00 1598476,80 1850141,04 115,7 251664,24

Субвенції з місцевих бюджетів іншим місцевим бюджетам 3540410,00 0,00 2499989,21 2499989,21

1040410,00 0,00 0,00 0,00

Інші субвенції з місцевого бюджету 2500000,00 0,00 2499989,21 2499989,21

ВСЬОГО ДОХОДІВ 4992510,00 1598476,80 4350130,25 272,1 2751653,45

Аналіз виконання видатків спеціального фонду бюджету Зарічненської територіальної громади  за  2021 рік

Видатки

ВІДХ.

гр.4-гр.З
1 2 3 4 5 6

Державне управління 179850,00 179850,00 179750,00 0,0 -100,00

Освіта 9251520,04 9566514,84 7815539,16 81,7 -1750975,68

Охорона здоров'я 0,00 0,00 0,00 0,00

Соціальний захист та соціальне забезпечення 105000,00 473406,14 459796,10 97,1 -13610,04

Культура і мистецтво 14200,00 85108,31 29104,36 34,2 -56003,95

Фізична культура і спорт 0,00 0,00 0,00 0,0 0,00

Житлово- комунальне господарство 0,00 0,00 0,00 0,00

Економічна діяльність 6216911,00 6225062,00 5075496,72 81,5 -1149565,28

Інша діяльність
1329610,00 1329610,00 229516,00 17,3 -1100094,00

Інша субвенція 260000,00 0,00 260000,00 0,0 260000,00

Кредитування 0,00 0,00 0,00 0,0 0,00

ВСЬОГО ВИДАТКІВ 17357091,04 17859551,29 14049202,34 78,7 -3810348,95

Секретар Зарічненської селищної ради 
Наталія ПРОНЬКІНА

Затверджено 
розписом на рік з 
урахуванням змін, 

грн.

Кошторисні 
призначення на рік 
з урахуванням змін, 

грн.

Виконано станом 
на 01.01.2022 року, 

грн

% виконання за 
2021 рік

відх. виконання від 
кошторисних 
призначень

Інші податки та збори 

Екологічний податок 

Надходження коштів від відшкодування втрат 
сільськогосподарського і лісогосподарського виробництва

Інші неподаткові надходження  

Грошові стягнення за шкоду, заподіяну порушенням законодавства 
про охорону навколишнього природного середовища внаслідок 
господарської та іншої діяльності 

Надходження від плати за послуги, що надаються бюджетними 
установами згідно із законодавством 

Інші джерела власних надходжень бюджетних установ  

Кошти від продажу земельних ділянок несільськогосподарського 
призначення, що перебувають у державній або комунальній 
власності, та земельних ділянок, які знаходяться на території 
Автономної Республіки Крим

Субвенція з місцевого бюджету на здійснення природоохоронних 
заходів

Затверджено 
розписом на рік з 

урахуванням 
змін, грн.

Кошторисні 
призначення  з 

урахуванням змін, 
грн.

Виконано станом 
на 01.01.2022 

року, грн.

% виконання 
за 2021 рік

відх. виконання від 
кошторисних 
призначень


