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КАЛУСЬКА РАЙОЦЦА РАДЛ

Iваяо-Фра н KiscbKoi облдФi
восьме демократичqе скликанпя

(д9Е'ята сесй)

вiд 24 травяя 2022 рокуЛ!154-9
м,КФуш

Про затверд*ення звiту лро
в!конаяпя райовного бюджету
Калуського району за I квартал 2022 року

Вiдповiдво до ст.80 Бюджетяого кодексу Ухра]:ни, ст,4З Зжону
УФаiни -Про M:cJeвe самовряд}ваiнq в yKDaiHi- Dаионнарада

PIluEHHrl

виконаяяя райояяо.о бюджsry КапуськогоЗатвердm, звiт про
райо!а за I квартrл 2022 року

Голова районноiрадп



д!!94!

полfiщ ]t прцФпjr пiд0!{ýФr
пшФ фФцФт& пьФшfil! Ф tiшФц

дфДlцЙкФФцлйр{фвшшd

ппп'ошп'шпФ$6оцfu'п

сУбq''r]'rftщ!шюфбюдryяtщпм



,,|,,| ,; -

\9

/,

1r>./

./-ъ !

i l*^,,""

.:.4'.

tl:
ri

;т;т;-г;-г;

jlщ
дq !19

Фщ!
]е1

l!qм ]Б-l
;;l

кйl
;-]



Ппо в{коtrаппя раПопяого бюд*сту
Кдлrськоr " раЛопу ra l кв,ргJ., )022 рок}

За пiдсумками I кварталу 2022 року яадходже!яя до загапшФо m

"."цi;",;; 
"фоплiв 

райояяого бюлlкету сшаля ,l55 506 гр{ве,lь,_цо

"""""""* 
rrЗ.i вiдсmкiв впкояавпя до )почнеяих

;;;;';;;;;,;,-,;;; .а ro,J вlл.оrriв до п-Jюви\ покshJкiв Fa pil .J
;;r :;;;;.;; ";pl;;;" 

ii , 
" 
,"*,,",, пср:одJч vip) . " r,: "" '1]::5

р"в""","О""'"*" l. ltsl\ ]24о00lр/вен"lпr,о!аыr,_ l,{вд,оlчlв]

офi"iи, l тsн.ферli,лерdавl o,ooo]J",ery

Податковi i веподатковi trадходжеп я загалъsого фонду (лптома вага

- zв,'z-Jд"","ъl райовпого бюджету скл и l30 906 грпве!ь або 167,2

вiдсо,Lкiв впкояаняя плаяових показни(iв ва перiод та 64,0 вiдсотк]в до

"i",1""- 
,"-".",-Ь * рlк i збiльш,лися у порiввянвi з ъiдповiдпIlм псрiодом

"""у""." р.*у ,^ zz q4Ъ гривень (picт 20,7 вiдсоткiв ), Впкопаяяя пjаl,ових

Й;;;;; ; розрiзi по плmоках заг ьного фонлч районного бюджету

досягЕуто по Bclx видах,

I,Iайбiльшу пптому вагу (85.2 вiдсотdв) в сшадi доходiв. загального

О*rу 
"p"rl",,r.i- 

бrоджету Ъа;мre падходже пя вiд оре!дпоi ппатп я
vsйповим ко!плексо! t, itlшпv шайtrо{, шо пепtбува, в

".l,,,"'r-,lП вла(поmi. Ha0lolжct,pc дdьо,о в4лу мd*) !кl,-ддu,ь

t l l ;68 rDивешь, викор"ьо ча l4-,2 вiдсоlьiD l " перiо, l_ ьа \/,U в д,огч в Jo

;;,,,;;J-;-""-," ра рiл, \ .looi.HcpJi . вiдловrдьич rерlоло, ч,tц tot^

рок) p'cl нJдчоддеJьс,янови,ь l /,8 вlDсоl,:в,

Податtq пд р,буток пiдпри€мств та фiн rcовuх ycтalloв

кпы{пяльноi приб)|к} l,иlома s,'а - 11,6

"ir.b,ni., 
п"д,И' " l7 8о7 |ривспь lo2,1 вiдсо,Е,в

;"-.,",,", .,r""""- "."-HJK'B 
на plb ) l,BBDIал: !|,]\1о|о ро(у,r,,!ход/е lL

зввачеяих видiв податкiв яе було,

Впдпткх райоппого бtоджету по !'гальяому фояду сшали 484 794

грпвепь або s4,b вiдсоткiв до уточвеного плаяу на перiод та 29,З вiдсоткiв до

l аtsови\ полrrl /l iDl арiч lаlвердх,ср,ч 1урJ\)uOр]qv tvB
У вчдаjl.ов,и ,|яс и,ri рJiонlопэ бю,lчеD Е/,

ривено ъ'lvаоlь врOаlки lо'мJ ,i ,ДерхJвllеуlDа&п'нчч-,

Вилатки ва захпщеlli cTafi бlоджс,lу (бс:r врахувапня,р*"ф,]]li]
станоыять 82.6 вiдсотк]в, зокре п: оппата працi i нарахувапня на зароо,гяу

7З.2 вiдсоткiв або 354 676 гривень; оплата комуналыlих послуг 1а

еЕер;оЕосi]Ъ - 9.4 вiдсоткiв або 45 908 Флвепь,

з $eloo сво, ,агоб'ьо] глd

le lлоечер oнo,|i ,00 вiD.оll.,ь dявноlо фi,lансоsо " lТ):,]",.",]T::
,aJишь)KoUliB11 л,rноlо qrо\д), с aнov ,la 0L0l,-022 pol)' с



c\Mi 95 400 miвebb роlпоцilеrо lJ спрqмовJно t]a lfuначерi вигlJ :'70]00

m""e"" L"bo iq,r вiд.о,чiв) нJ оплаjу пpaJi i чарdхува, Hq нs lароб'lF) Jaly
,, .д,оо _"оень |або 25.а u:д.оl"iu) на опlJ ) lov) ldочи\ пос1), J

Станом на 1 квiтяя 2022 року кредиторська заборгоsавiсть iз заробiтноi

плаlй, о l, аlи eHeploHociiB ld ком) JФьtsщ lо.ry'в,лсутня,

Прострочена кредиторська заборгованiсть по загапьвому {llовду

залишапься на рiвяi минулого року та сlавовить 966 З56 гр,всяь - виллаm

"."mк"u:l d,ilи,,rим *ЬЬл, ,*, "*""-" coUIФ"Hi ,о,луги в'дповiд,о до

Лос,,аови КаЫнео \'Iiчi.lрiв Украiни вiл 2О KBilH9 )004 ролу N")58 _Про

lагвеDд/кенья Порядrq приiн.чеrrнq l вип lali KoMre lcauii фi,ичриv особаv,

Ы i,^д""о,, соцiмiнi' по. ,)lи- у 20l8 2020 oo(ar( го Вч вkJькiй

територiuьвiii громадi, якi !ереданi пр! )твореявi та лiквiдацii райояiв з

Долинського району у 2021 роцi," Г*,орЙ"пiЙ Калуськоi райояноi дерхавяоi адмiяiсlрацii вiл

23,11,202lp, Nr2З5 сюалено лро€ю та рiшеяяям сес;i Kajlycbкoi райояяоi радп

вiд 14,12.2Ъ2lр, N9l22-7 затверджено районЕу Профаму поmшФня боргших

зобов'яза!Б управлiння соцiмьного захисту lасФевяя кшусько, раионво,

деD)кавноi адмiнiстрацi'i на 2022-202З роки.' Rпаховфси ft- шо ком!евсацii фiзичним особам. якi адають соцiалыli

"o"ny",i 
*niu"y"",o." за млнулпй час без обмежев!я будь-яким строком,

зазвачена заборiоваяiсть вiдноситься до захиценоi статгi вилаткiв та беручи до

чваrи обvежiаи; ресурс pJioнborD бюджеl} Кdj)ського оайоl,у, lDn

форvlванн: viс:евич бюлirеt'в ьа 2022 pi\. Км\сьча ра;iочна леруавl]
Jaii";".pu,rio зверmас, до обласноi державноi адмiяiстрацii, i-i департаментiв,

В!твицькоj сiльськоi територiальяоi гропIади щодо влдlлепня коштlв

райовпому бюФкету * по.;,,н, заборговавост; з виплатп компенсацii

,l i.*r^r'o"oo"", якi яадавмI,l соцiаrьнi послуги впродовж 2018-2020 poкiB

ПDоlе, с аноч но 0 ,0д,202] Dob) лош и ra поlа ,еьd, jsборговsносliзd рsда li

соцlФьF' rосл} l и, ! сUевих оюJжеl lB не ви jlлено,

Дебiторська заборговавiсть по загмьному фонду вiдсутня,

По *ЪцЬ*."у фоfiду станом на 01.04,2022 року кредлторська i

дебiторська заборгованiсть вiдсугвr,

J,-EНачалыlхк вiддiлу фiнапсiв

Леся Коядратевко 62]79


