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Про впконаЕяя райоппого бюджеry
Калуського райовуза 9 itiсяцiв 2022 po&j],

За пiдсумкаr,п 9 мiсяцiв 2022 року вадходкеЕня до загмь!ого та
слецiмьяого фондiв райоппого бюджету склш, 1 220 886 грrвеяь, що
- ановиlь lб'bi,co,.iB вt(очJlня ло уlочпсllи\ lлоlова поrdlчи,iв,ld
герiо, цU *M:D, lb., 1_ 8я,о ,iлсоlliв до ) lоч l

piк та збiльшилqся у порiвпя!!i з вiдповiдвпм перiолом миrулого року ва 884
806 гривень (або у З.б раз ), з яих 887З00 гривевь 0lитома uага_72,7 вiдсоткiв)

офiцiйнi т!авсферти з держаьноlо бIодr€ту, Виконання яадхолriелrя
субвеяцii з державного бюдк.ту мiсцевим бюджетаNl на забезпеченяя окремих
в,да|!iбрdио,,|l/\рiд,!прq!^вsчич i\говноплке,lьLldlовиlь
]00,0 вiдсоткiв,

За 9 мiсяцiв 2022 року до !аrхJrьtrого Фояду райовноm бюлкету
мобiлiзовано З]3 586 грпвень податкiв i зборiв (п!тома вага - 27,3 вiдсоткiв).
tЪав на зазяачеяrй перiод леревиконаяо у 2 рази.

В порiвяяннi з вiдповiдяим перiодом мияулого року яадходжепвя зросJи
на 25 006 гривепь (picт 8,1 вiдсоткiв ).

Найбiльшу питому вагу (91,2 вiдсоткiв) в складi доходiв загшьного
фонду райовною бюлжету зайпlа€ lrадходженЕп вiд орепдпоi плат! за
корпсryваняя майповхм комплексом та iншип, майпом, що перебувдс в
комупаль!iй власrостi. Надхолкевяя даного виду платежу скiадають
З04442 rрпвеl|ь. в| (oHJ1,o ьа la5,8 в,лсоlкiв па lер,од,

У lорiвняdll: пер,оsо! чинJлоlо роq p'.l ,ldдrолжень
ста!овить 29,2 вiдсоткiв.

Податку па прибyгок лiдпрп.мств та фiваi|совпх усга!ов
комухальпоi власпоФi та fiрпб}тку (питома вага 7.9
вiдсФкiв) llадiйшо 26 27з грлвснь , що стаповrть 282,5 вiдсоткiв вико!аннл
глdновил го(Jlчилiв ld oiK У лорiвчql li , вiлпов,лчиv перiолоч vll,,),|о|о
року спад падходжень становить З6,5 вiдсоткiв, який зуN,овлепий
надходжеляям у i пiврiччi 202l рокузазвачених платежiв за 20]9 2020 роки,

УпролоDк 9 мiсяцiв 2022 року п!оведеяо впдаткiв по загrльяому фопду
рай оппого бюл,лету в cyМi 1 l50 724 грп вепь або 94. ] вiдсоткiв ло уточне но| о
п. ] у Ua псоiол la 7),0 в]д.о blB ,",;,"""", ,,,-,"" 

".a Pi/ эlв-г,l,t|,l\

БiльлIу частину видаткiв (91,0
бюджеlу, зокрема: оплата ]Iрацi i
BiJlcoTKiB або 99l 4ЗЗ гривеllь; оллата
вiдсоткiв або 55 157lривеяь,

вiдсоткiв) скеровано па захищеяi cтaпi
яарахуваЕяя ва заробiтну ппfi./ 86.2
комунальних послуг та еLсргоносiiв 4,Е

У видаtкоsiй частилi районного бюджету 94,8 вiдсоткiв займають
видатк, I lo гмузi (Дсржавяе уlравлiяяr).



З метою сво.часяоi виплsrи заробiтяоi плати та оплат! за спожитi
теплоеяерговосii l00 вiдсоткiв наявхою фiнансового ресурсу (в]льного

зslишку Komiв загuьлого фояду, якиЙ склався сmном яа 0],01,2022 року) в

c)rмi 95 400 гривеяь розподiлеяо та спрямова!о на зазяаченi ви!лати: 70 700
гривепь (або 74,1 вiдсоткiв) на оплату працi i нарахуванпя flа зеробiтну плату
та 24700 гривеяь (або 25,9 вjдсоткiв) ва оплату комувальяих послуl та

Аяшiз заборювалостi районноrc бюджеlу Кагуського району стаяом ва
01,10,2022 року свiдчить, що лрост!очсна кредиторська забортоваЕiсть по
.а tr" lo!} фо д) р'вчi v/ l)лоlо DоD .J lLo о -lврiч li
стаповrть 9бб 356 грпвеgь - вппл.тп компеясацii фiз!чя!м особам, якi
яаддвалп соцiальпi послуг' вiдповiдЕо до Постанов,r Кабiвету MiHicTpiB
УкраiЪи вiд 29 квiтяя 2004 року Nq558 ([ро затвердкевня Порядку
приrнJ!еl ня i випла,/ ьоvпеь.dU:i ф:lч"нич о-обач. яFi ьадdоlо со_iдьl
послуги, у 2018_2020 роках по Вrтвпцькiй тер!торi.lльцiй гро tадi, якi
лереданi прп yтBopeпBi та лiквiдацii районiв з Долинськоло району у 2021 роцi.

Роlпорядьеll,dм КФ)сы о] рJйорчо лерхавчоi Jvl, lc o-1 ,i в д

2З.11,202lр, .]\!2]5 схвалеяо проскт та рiшеняям cecii Капуськоi районноj ради
вiд l4.12.2021p. М122-7 затверджепо райоqву Прогршу поIашеffня борrових
зобов'язавь управлiвхя соdапьною захrсту яаселеяв' Кшуськоi райоллоi
державяоi адмiвiстрацii на 2azz Л2З роки, До Калуськоi райовноi ради
направлено листа щодо видiлеяЕя коштiв la погашення даноj заборгованостi
при внесевнiзмiя до раЙоявого бюджеry Кшуського раЙояу яа2022 piK,

Враховуючи те, що коNtлелсацii фЪичпим особам, якi надають соцid,ьнi
послугп виплачуються за Ntияулий час без обме)кепля будь_яки ! cтpoкoNl,
ззначева заборговавiсть вiдноситься до захищевоi cTaтi видаткiв та беручи до
уваги обмежений ресурс районвого бюджету Кшуського району. при

форNlуваннi мiсцевих бlоФкетiв па 2022 piк, Кмуська райолна держав!з
алмiriс рdUiя lверlалася лооб, асrоiдеоYавноiа!!i l(тOUi,:]де-ар,0!.tsliв,
Bi B/Ubкo] .ilb.b(oi ,ериrорidIьчо] гром4и _оло вил:лсl,,,q ьошl,в
раион"очу бlо]lжеrу Фбо!,овJllос,' l впплаlи Kovlelcd,i
фЪ!ч!им особам, якi яадавми соцiмьнi послуги впродовж 2018,2020 poкiв,
Проте, ставом ва 01.10.2022 року кошти на погаше!!я заборrоваЕостi за яаданj
соцiальн; лослуги з мiсцевих бюджетiв не видiJIело.

Дебiторська заборгованiсть по загшьяому фонду вiдсутIrя,

По спецiшьному фонду cтanoм !а 0l,i0,2022 роту кредиторська
дебiторська заборговаяiсть вiдс}тнr.

Нач!льпrквiддiлY фiнаясiв


