
 
 Інформація про виконання Шепетівського районного бюджету  за 2021 рік. 

 04  березня 2022 року відбулась сесія районної  ради  восьмого  скликання, на якій  

одним із питань було розглянуто проект рішення сесії районної ради про затвердження  

звіту щодо виконання Шепетівського районного бюджету за  2021 рік.  

Відповідно звітних даних доходи загального фонду районного бюджету за 2021 рік 

становлять 3484,4 тис.грн.,  видатки -  7821,6 тис. грн.   Cпеціальний фонд районного 

бюджету виконано по доходах   в сумі 360,8  тис. грн.,   по видатках   в  сумі 2414,5 тис.грн.  

  Характеризуючи виконання дохідної частини районного бюджету необхідно 

підкреслити, що: 

     - виконання власних доходів загального фонду районного бюджету складає 1023,7 тис. 

грн., або 114,8% до передбачених призначень на звітний період.  

     -субвенції з місцевих бюджетів іншим місцевим бюджетам – 2460,6 тис.грн. або 96,2%. 

Спеціальний фонд з трансфертами складає 360,8 тис. грн., або 331,0%  до 

 передбачених призначень на звітний період. 

Видатки загального фонду  районного бюджету  за 2021 рік виконано  на 98,6%  

при уточненому плані в сумі 7934,2 тис. грн.  

Виконання видаткової частини загального фонду Шепетівського районного 

бюджету по основних галузях становить; утримання організаційного, інформаційно-

аналітичного та матеріально-технічного забезпечення діяльності районної ради та іншої 

діяльності у сфері державного управління – 99,4%. 

В загальній сумі видатків районного бюджету питома вага фонду оплати праці 

складає  64,4 % ,  що в абсолютному значені складає 5035,4 тис.грн.. 

За звітний період проведено повністю проплату бюджетних установ за використані 

енергоносії в сумі 278,2 тис. грн., що в загальній сумі видатків становить 3,6 % . 

Видаткова частина спеціального фонду районного бюджету за 2021 рік виконана в 

сумі 2414,5 тис. грн. при уточненому плані видатків в сумі 2498,7 тис. грн., тобто на  96,6 

% до річних призначень. 

Публічне представлення інформації про виконання районного бюджету 

відбудеться 11 березня 2022 року в малій залі засідань приміщення районної  державної 

адміністрації о 10-й годині. 
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