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Про звіт  щодо виконання бюджету 

Рафалівської селищної 

територіальної громади за 9 місяців 2022 року 

 (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 9 місяців 2022 року, селищна рада констатує, що: 

 до загального фонду бюджету  Рафалівської селищної територіальної 

громади надійшло 12 457 102,23грн. власних доходів,   що становить 91,94 

відсотка (-1 091 444,77грн.) . 

Виконання  затвердженого на  9 місяців 2022 року плану забезпечено на   

91,94 відсотка,  або недоотримано 1 091 444,77 грн. 

За 9 місяців 2022 року до бюджету Рафалівської селищної територіальної 

громади надійшло базової дотації з державного бюджету – 8 879 400грн., 

іншої дотації з місцевого бюджету (компослуги ВПО) 72 404,30  освітньої 

субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам – 19 977 600 грн., 

субвенції з місцевого бюджету на надання державної підтримки особам з 

особливими освітніми потребами за рахунок відповідної субвенції з 

державного бюджету -10 581 грн., субвенції з місцевого бюджету за рахунок 

залишку коштів субвенції на надання державної підтримки особам з 

особливими освітніми потребами, що утворився на початок бюджетного 

періоду – 622 грн. 

За 9 місяців 2022 року із загального фонду бюджету Рафалівської 

селищної територіальної громади проведено видатків  всього на 

суму 40 619 974,76 грн., або  91,08  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 9 місяців 2022 року. 

1.1. По загальному фонду: 

• по  доходах в сумі  41 547 709,53 грн.; 

• по видатках в сумі  40 619 974,76грн.  

1.2. По спеціальному фонду: 

• по доходах в сумі  283 028,38 грн.; 

• по видатках в сумі 309 389,44 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 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


