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Про звіт  щодо виконання бюджету 

Рафалівської селищної 

територіальної громади за 2021 рік 

 (17544000000) 

(код бюджету) 
 

Керуючись пунктом 23 частини 1 статті 26 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», Бюджетним кодексом України, Законом України 

«Про Державний бюджет України на 2022 рік», іншими чинними 

нормативно-правовими актами з цих питань, за погодженням з постійними 

комісіями селищної ради,  заслухавши та обговоривши інформацію 

фінансового відділу селищної ради про  виконання бюджету Рафалівської 

 селищної громади  за 2021 рік, селищна рада констатує, що: 

 до загального фонду бюджету  Рафалівської селищної територіальної 

громади надійшло   18 385 236,10 грн. власних доходів,   що становить         

109,3 відсотка (+1 565 359,87 грн.) . 

Виконання  затвердженого на 2021 рік плану забезпечено на   109,3 

відсотка,  або отримано понад план  1 565 359,87 грн. 

За 2021 рік до бюджету Рафалівської селищної територіальної громади 

надійшло базової дотації з державного бюджету – 11 045 100грн.,   освітньої 

субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам – 27 904 900грн., 

субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів 

 щодо соціально-економічного розвитку окремих територій – 707 883грн.,  

дотації  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 – 1 049 100грн., 

субвенції з місцевого бюджету на надання державної підтримки особам з 

особливими освітніми потребами за рахунок відповідної субвенції з 

державного бюджету – 69 773грн., субвенції з місцевого бюджету на 

забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти «Нова 

українська школа» за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету– 

391 840,64грн., субвенції з місцевого бюджету за рахунок залишку коштів 

субвенції на надання державної підтримки особам з особливими освітніми 

потребами, що утворився на початок бюджетного періоду- 17 608грн., інших 



субвенцій з місцевого бюджету – 18 162грн., субвенції з місцевого бюджету 

на здійснення підтримки окремих закладів та заходів у системі охорони 

здоров`я за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету – 

122 004,17грн. 

Протягом 2021 року із загального фонду бюджету Рафалівської селищної 

територіальної громади проведено видатків  всього на суму 59 091 908,45 

грн., або  97,33  відсотка до уточнених призначень на звітний рік. 

Відповідно до пункту 4 статті 80 Бюджетного кодексу України, 

керуючись   пунктом 17 частини 1 статті  43  Закону  України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», за погодженням з постійними комісіями 

селищної ради, селищна рада,   

 

                                      ВИРІШИЛА:         

1. Затвердити звіт про виконання бюджету Рафалівської селищної 

територіальної громади за 2021 рік. 

1.1. По загальному фонду: 

• по  доходах в сумі  59 711,6 тис. грн.; 

• по видатках в сумі 57 512 тис. грн.  

1.2. По спеціальному фонду: 

• по доходах в сумі  1 049 тис. грн.; 

• по видатках в сумі 2 546,4 тис. грн.   

2. Контроль  за виконанням цього рішення покласти на голову постійної 

комісії селищної ради з питань бюджету, фінансів та соціально-економічного 

розвитку, інвестиційної політики, податків, комунальної власності і 

енергозбереження (Любов МОРОЗ).  

 
 

 

Селищний голова                                         Василь СОВГУТЬ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
УКРАЇНА 

ФІНАНСОВИЙ ВІДДІЛ  РАФАЛІВСЬКОЇ СЕЛИЩНОЇ РАДИ 

34371 вул.1 Травня, 12 

смт.Рафалівка, Рівненська область 

телефон  (03634) 5-35-76, 5-31-60 

finance@rafalivka.in.ua 
 

_______________________________________________________________________ 

 

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА 
 

до рішення «Про звіт щодо  виконання бюджету 

Рафалівської селищної територіальної громади 

за 2021 рік 

  

У 2021 році до загального фонду селищного бюджету  надійшло 18385,2 тис. грн. власних 

доходів при плані 16819,9 тис.грн. перевиконання становить 109,31% (1565,4 тис. грн..) 

 По власних доходах по загальному фонду селищного бюджету велику питому вагу 

відіграють планові показники  по: 

- Податку та збору на доходи фізичних осіб  812,3 тис.грн.( план із змінами 

2021 року – 9097,6 тис. грн..,  факт 2021 року- 9909,8 тис.грн; 

- Рентна плата та плата  182,1 тис.грн при плані 701,7 фактичні показники 

становлять 883,7 тис.грн.; 

- Акцизний податок з ввезених на митну територію України  підакцизних 

товарів  175,9 при планових показниках 1550,0 тис.грн фактично надійшло 1725,9 тис.грн.; 

- Місцеві податки  та збори 298,1 тис.грн при плані 4666,1 тис.грн до 

бюджету надійшло 4964,2 тис.грн.; 

- Неподаткові надходження становлять 11,6 тис. грн. до бюджету фактично 

протягом 2021 року надійшло 83,3 тис.грн при плані 71,6 тис.грн. 

                  Крім власних доходів, протягом 2021 року до загального фонду селищного 

бюджету  надійшли передбачені суми   офіційних трансфертів в сумі 42075,7 тис. грн.., а 

саме:  

-11045,1 тис.грн. базової дотації;   

-1049,1 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; 

- 27904,9 тис.грн. освітньої субвенції;  

-708,0 тис.грн субвенції  з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення зоходів 

соціально-економічного розвитку окремих територій; 

- 749,5 тис. грн. субвенція з місцевого бюджету за рахунок залишку коштів освітньої 

субвенції, що утворився на початок бюджетного періоду; 

- 69,8 тис.грн. субвенція з місцевого бюджету на надання державної підтримки особам з 

особливими освітніми потребами за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету; 

- 17,6 тис.грн. субвенція з місцевого бюджету на надання державної підтримки особам з 

особливими освітніми потребами що утворився на початок бюджетного періоду; 

- 409,7 тис.грн.  субвенція з  місцевого бюджету на забезпечення якісної, сучасної та 

доступної загальної середньої освіти `Нова українська школа` за рахунок відповідної 

субвенції з державного бюджету; 

- 122,0 тис.грн. субвенція з місцевого бюджету на здійснення підтримки окремих закладів 

та заходів у системі охорони здоровя  за рахунок відповідної субвенції з державного 

бюджету. 



       Фактичні надходження до спеціального фонду сільського бюджету у 2021 році (без 

урахування міжбюджетних трансфертів) склали   1049,03 тис. грн. при планових 

показниках – 42,7 тис. грн., тобто виконання плану становить на 2456,7%, або фактично  -

1006,3 тис. грн. Офіційні трансферти до спеціального фонду сільського бюджету не 

надходили . 

          Протягом року  вносились зміни в  планові призначення по таких джерелах 

спеціального фонду, як  благодійних внесках, грантах та дарунках; кошти, що отримують 

бюджетні установи від підприємств, організацій, фізичних осіб та від інших бюджетних 

установ для виконання цільових заходів, плата за послуги бюджетних установ.         

 

 

ІІ. ВИДАТКИ 

Протягом 2021 року із загального фонду селищного бюджету проведено видатків 

на суму 57 512,04 тис. грн., що складає 97,33 відсотка до уточнених призначень на звітний 

період. З селищного бюджету профінансовано видатки  з урахуванням зареєстрованих 

фінансових зобов’язань за фукнціональною класифікацією наступним чином: 

 

НАЗВА Сума (грн.) питома вага (%) 

1 2 3 

Разом видатків за 2021 рік, в тому числі: 57 512 036,92     100,00 

      

Державне управління 5 945 952,41     11 

Освіта 48 449 227,40     85 

Охорона здоров'я 41 348,70     0,00 

Соціальний захист та соціальне 

забезпечення 

373 343,64     0,01 

Житлово-комунальне господарство 305 143,50     0,01 

Культура і мистецтво 193 013,89     0,01 

Економічна діяльність 276 467,00     0,01 

Інша діяльність 2 179,00     0,00 

Видатки, не віднесені до основних груп 1 925 361,38     0,04 

У структурі видатків загального фонду селищного бюджету за економічною ознакою 

видатки на заробітну плату з нарахуваннями складають 50 988,5 тис. грн., або 89,0 

відсотків; на поточне утримання установ, придбання предметів, матеріалів і послуг – 

1 708,7 тис. грн., або 3 відсотка; видатки на відрядження – 8 тис. грн.,  на оплату спожитих 

комунальних послуг та енергоносіїв –2 296,8 тис. грн., або 0,04 відсотка; на дослідження і 

розробки, окремі заходи по реалізації державних регіональних) програм – 1 096,7 тис. 

грн., або 0,02 відсотка;  на поточні трансферти органам управління інших рівнів – 1 925,4 

тис. грн., або 0,04 відсотка;  на видатки на соціальне забезпечення (виплата допомоги, 

інші виплати населенню) – 106,2 тис. грн., або 0,01 відсотка; на інші поточні видатки – 

15,5 тис. грн.,  на капітальні трансферти органам державного управління інших рівнів –   

 649,0 тис.грн., або 0,02 відсотка. 

На  проведення заходів по освіті за 2021 рік видатки загального фонду бюджету 

склали 48 449 тис. грн., або 98,94 відсотка до уточнених призначень на звітний рік. Кошти 

використано: 

    на надання дошкільної освіти – 3 505,7 тис.грн.; 



    на надання загальної середньої освіти за рахунок місцевого бюджету -                 

 13 187,7 тис.грн.; 

     на надання загальної середньої освіти за рахунок освітньої субвенції –                 

 27 895,4 тис. грн; 

     на надання загальної середньої освіти за рахунок залишку коштів освітньої субвенції – 

704,5 тис. грн. (залишок освітньої субвенції, який склався станом на 01.01.2021 року); 

     на надання позашкільної освіти – 1589,8 тис.грн.; 

     на надання спеціальної освіти мистецькими школами – 1428,6 тис. грн, з них кошти 

бюджету Полицької ТГ – 18,2 тис.грн.; 

      на співфінансування заходів, що реалізуються за рахунок субвенції з державного 

бюджету місцевим бюджетам  на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної 

середньої освіти  «Нова українська школа»  - 91,5 тис.грн.; 

      на виконання заходів, що реалізуються за рахунок субвенції з державного бюджету 

місцевим бюджетам  на забезпечення якісної, сучасної та доступної  

 

загальної середньої освіти  «Нова українська школа»   за рахунок субвенції з державного 

бюджету місцевим бюджетам – 50,1 тис.грн.; 

     на надання освіти за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на 

надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами -  69,8 тис.грн.; 

    на  надання освіти за рахунок залишку коштів за субвенцією з державного бюджету 

місцевим бюджетам на надання державної підтримки особам з особливими освітніми 

потребами – 17,6 тис.грн. 

       Із спеціального фонду бюджету громади на заклади освіти спрямовано –             

  1275,2 тис.грн., з них кошти бюджету розвитку- 639,8 тис.грн. (залишок освітньої 

субвенції -  45 тис.грн., кошти субвенції на НУШ – 341,8 тис.грн., спів фінансування 

заходів, що реалізуються за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам 

на НУШ – 34,2 тис.грн., кошти бюджету громади  передані із загального фонду до 

бюджету розвитку – 15 тис.грн.,кошти на здійснення заходів щодо соціально-

економічного розвитку окремих територій -203,8тис.гнр.;) плата за послуги, надані 

бюджетними установами –   596 тис.грн., інші джерела власних надходжень – 39,4 тис.грн. 

Кошти бюджету розвитку використано на такі об’єкти: 

•  (КПК 1010) придбання пральної машини для ДНЗ «Сонечко»- 15 тис.грн.; 

•  (КПК 1181) на закупівлю комп'ютерного обладнання для початкових класів 

(видатки розвитку) – 34,2 тис.грн.; 

• (КПК 1182) на закупівлю комп'ютерного обладнання початкових класів (видатки 

розвитку) – 341,8 тис.грн. (субвенція); 

•  (КПК 1061) Придбання предметів довгострокового користування  для надання 

 загальної середньої освіти закладами середньої освіти – 45 тис.грн.; 

•  (КПК 7363) Придбання ліжечок та меблів для ДНЗ «Сонечко» – 203,8 тис.грн. 

 Кошти плати за послуги надані бюджетними установами в сумі  596 тис.грн. 

використано на: 

• надання дошкільної освіти – 118,4 тис.грн. (придбання продуктів харчування); 

• надання загальної середньої освіти – 425,9 тис.грн. (заробітна плата з 

нарахуваннями – 41,6 тис.грн., придбання продуктів харчування –                               346,8 

тис.грн., оплата комунальних послуг та енергоносіїв – 37,5 тис.грн.); 

• надання спеціалізованої освіти мистецькими школами – 51,7 тис.грн. (заробітна 

плата з нарахуваннями – 51,7 тис.грн.). 

Інші джерела власних надходжень в сумі  39,4 тис.грн. використано на: 

 надання загальної середньої освіти – 39,4 тис.грн. ( оплата комунальних послуг та 

енергоносіїв – 39,4 тис.грн.) 

        На виконання заходів програм по охороні здоров’я спрямовано 41,3 тис.грн.   

    Кошти використано: 

• Цільову програму «Про забезпечення осіб з інвалідністю, дітей з інвалідністю-

стомованих хворих технічними засобами на 2021-2023 роки» – 41,3 тис.грн.; 

 



Із загального фонду селищного бюджету на соціальний захист та соціальне 

забезпечення за 2021 рік використано розпорядниками коштів селищного бюджету       

 373,3 тис. грн 

На надання пільг з послуг зв’язку  окремим категоріям громадян по програмі  

"Надання пільг на оплату послуг зв'язку для пільгових категорій громадян Рафалівської 

територіальної громади на 2021 рік" спрямовано – 2,9 тис.грн.; 

"Компенсація пільгових перевезень окремих категорій громадян (мешканців Рафалівської 

територіальної громади) на залізничному транспорті приміського сполучення на 2021 рік" 

спрямовано – 11,3 тис.грн.; 

"Надання соціальної послуги "догляд вдома" мешканцям Рафалівської територіальної 

громади на 2021 рік" спрямовано – 3,3 тис.грн.; 

"Соціальний захист населення на 2021 рік" спрямовано -355,8 тис.грн.; 

 

На галузь «Культура і мистецтво» за звітний період із загального фонду  бюджету 

Рафалівської селищної територіальної громади спрямовано 178,2 тис. грн. кошти 

використано: 

на утримання бібліотек – 2,2 тис.грн., на оплату комунальних послуг та енергоносіїв 

 - 1,3 тис.грн.,  

на утримання клубів – 176,0 тис.грн., з яких на оплату праці з нарахуваннями  – 129,7 

тис.грн.   на оплату комунальних послуг та енергоносіїв  - 11,2 тис.грн.,  

 

За звітний період на утримання апарату селищної ради використано                   

4 855,8 тис.грн., з яких із загального фонду – 4 803,7тис. грн., із спеціального фонду- 52,1 

тис.грн. План по загальному фонду виконано на 91,4 відсотка по спеціальному фонду на 

59,2 відсотка до призначень на звітний рік. Видатки загального фонду   на оплату праці з 

нарахуваннями становлять  – 4 465 тис.грн., на оплату комунальних послуг та енергоносіїв 

– 108,3тис. грн., господарські видатки – 230,4 тис. грн. Кошти спеціального фонду в сумі 

 35,5тис.грн. спрямовані на придбання предметів довгострокового користування, 

господарські видатки-16,6тис.грн. 

На керівництво і управління у відповідній сфері територіальної 

громади використано із загального фонду 1 073,5 тис.грн., що становить 83,8 відсотка 

планових призначень,  із спеціального фонду 65,0 тис.грн., що становить 97,8 відсотка 

планових призначень. 

На утримання відділу освіти, молоді та спорту Рафалівської селищної ради із 

загального фонду використано – 527,7 тис.грн.,в тому числі із загального фонду – 509,2 

тис.грн.,   спеціального фонду -18,5 тис.грн. Заробітна плата з нарахуваннями становить 

443,6 тис.грн., господарські видатки – 54,9 тис.грн., на оплату комунальних послуг та 

енергоносіїв – 10,7 грн., кошти  спеціального фонду в сумі 18,5 тис.грн. спрямовані на 

придбання предметів довгострокового користування. 

На утримання фінансового відділу Рафалівської селищної ради  спрямовано 610,8 

тис.грн.,    в тому числі із загального фонду – 564,3 тис.грн., із спеціального фонду – 46,5 

тис.грн. Заробітна плата з нарахуваннями становить – 461,6 тис.грн., господарські видатки 

– 86 тис.грн., на оплату комунальних послуг та енергоносіїв – 16,7 грн. ,  кошти 

спеціального фонду в сумі – 46,5 тис. грн. використані на придбання предметів 

довгострокового користування. 

         На виконання програми «Розвиток комунальної системи водопостачання  на 2021 

рік» спрямовано із загального фонду -  0,00 тис.грн., із спеціального фонду  - 18,0 тис.грн. 

На  організацію благоустрою смт. Рафалівка використано 310,1  тис. грн.,  з яких 

305,1 тис.грн. кошти загального фонду, 5,0 тис.грн. - кошти спеціального фонду. Кошти 

використано на виконання заходів   цільової програми «Благоустрій Рафалівської 

селищної територіальної громади на   2021 рік». 

 На здійснення заходів із землеустрою на виконання Цільової грограми здійснення 

землеустрою на території Рафалівської селищної ради на                   2021-2025 роки 

спрямовано із загального фонду – 0,00 тис.грн., із спеціального фонду                           77,5 

тис.грн. 



На реалізацію програм у галузі  лісового господарства і мисливства  «Ліси 

Володимиреччини» на 2021рік спрямовано із загального фонду 123,6 тис.грн. 

 

 Розроблення схем планування та забудови територій "Коригування Генерального 

планку території села Чучеве Рафалівської територіальної громади на 2021 рік" 

спрямовано із спеціального фонду 12,00 тис.грн. 

На утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за 

рахунок коштів місцевого бюджету використано 152,9 тис.грн., з яких кошти загального 

фонду – 152,9 тис.грн, кошти спеціального фонду -  0,00 тис.грн. 

На виконання  програми «Дороги та дорожнє господарство територіальної громади 

на 2021 рік» використано - із загального фонду -152,9 тис.грн., із спеціального фонду- 0,00 

тис.грн. 

На виконання  інвестиційних проектів в рамках здійснення заходів щодо 

соціально-економічного розвитку окремих територій використано 466,7 тис.грн., з них  

 субвенція з державного бюджету -466,7 тис.грн., залишок  станом на 01.01.2022 по 

незавершеним об’єктах  становить 241,1 тис.грн., повернуто до державного бюджету- 0,1 

тис.грн. 

Кошти використано на такі об’єкти: 

• Капітальний ремонт водопроводу по вулицях Горького та Гагаріна в смт.Рафалівка       

Володимирецького району Рівненської області»-200 тис.грн 

• Капітальне будівництво водопроводу по вулиці Гайдара в 

смт.Рафалівка,Рівненської області-63тис.грн 

• Дошкільний навчальний заклад “Сонечко”смт Рафалівка. Закупка дитячих ліжок та 

меблів.-445 тис.грн. 

    Інша діяльність "Запобігання поширенню, діагностики та лікування на території 

Рафалівської громади коронавірусу COVID -19на 2021 рік спрямовано із загального фонду 

2,2 тис.грн. 

Надано інших субвенцій із загального фонду  на  суму 611,1 тис.грн. 

 - інша субвенція обласному бюджету на співфінансування придбання ноутбуків для 

закладів загальної середньої освіти-26,1тис.грн., інша субвенція обласному бюджету на 

співфінансування придбання шкільного автобуса спрямовано 585,0 тис.грн.,  

-інша субвенція Володимирецькій ТГ спрямовано -1698,6 тис.грн.,( на оплату 

комунальних послуг приміщення багатопрофільної лікарні у смт.Рафалівка -1176,5 

тис.грн., на оплату комунальних послуг об’єктів ПСМД  розташованих на території 

Рафалівської ТГ- 266,7тис.грн., на утримання трудового архіву – 125,6 тис.грн., на 

виплату зарплати працівникам бібліотек Рафалівської ТГ- 129,8 тис.грн.; 

-інша субвенція Вараській ТГ спрямовано 22,7 тис.грн.( утримання ІРЦ) 

-Субвенція з місцевого бюджету на здійснення підтримки окремих закладів та 

заходів у системі охорони здоров`я за рахунок відповідної субвенції з державного 

бюджету Володимирецькій ТГ спрямовано-122,0 тис.грн. 

На надання субвенції з місцевого бюджету державному бюджету на виконання 

програм соціально-економічного розвитку регіонів спрямовано 120,0 тис.грн., з них: 

 на виконання «Програми захисту населення  і територій Володимирецької селищної 

територіальної громади від надзвичайних ситуацій та забезпечення організації заходів 

пожежної, техногенноїбезпеки та цивільного захисту на 2021-2025 роки»  -   70,0 тис.грн.; 

на виконання «Комплексної програми профілактики правопорушень та боротьби із 

злочинністю на території Володимирецької селишної територіальної громади на 2021-

2025 роки - 50,0 тис.грн. 

 

В.о.керівника 

фінансового відділу 

Рафалівської селищної ради                                           Світлана БАБИЧ 

 

 

 


