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30 липня 2021 року                                                                                           № 82                                          

Про підсумки виконання бюджету  

Рожищенської територіальної громади 

за І півріччя 2021 року 

 

Відповідно до пункту 1, частини 1 статті 28 Закону України «Про 

місцеве самоврядування в Україні» ми відмічаємо, що бюджет Рожищенської 

територіальної громади за І півріччя 2021 рік в цілому по загальному фонду 

виконано на 102,5 %, по спеціальному фонду – 84,2%. 

Надійшло власних і закріплених доходів  по загальному фонду – 

47 639,9 тис грн., по спеціальному фонду – 4 535,3 тис. грн. 

До загального фонду бюджет Рожищенської територіальної громади 

надійшло податкових надходжень у сумі  46 579,9 тис. грн., або 106,65 

відсотка виконання, неподаткових надходжень – 1 060,0 тис. грн., або 135,4 

відсотків виконання,  офіційних трансфертів від органів державного 

управління – 69 451,8 тис. грн. або 99,55 відсотка виконання. Основним 

бюджетоутворюючим джерелом наповнення бюджету територіальної 

громади, що складає 62,9 відсотка в структурі надходжень, є податок на 

доходи фізичних осіб, якого надійшло за 1 півріччя 2021 року 29 992,1 тис. 

грн., що становить  111,48 відсотка виконання до плану на звітну дату. 

Видаткову частину бюджету територіальної громади за І півріччя 2021 

року   по загальному фонду виконано на 50,9 % до річних призначень (при 

уточненому плані 220 554,8 тис. грн.  освоєно 112 352,8 тис. грн.).  

На виплату заробітної плати спрямовано 80 340,3 тис грн., що 

забезпечило повну виплату заробітної плати своєчасно та у повному обсязі 

проведено сплату податків та обов’язкових нарахувань на оплату праці. 

 На проплату за спожиті енергоносії та природний газ спрямовано з 

загального фонду 5 574,8 тис., що повністю забезпечило потребу у 

фінансуванні.  

З метою забезпечення у 2021 році виконання бюджету Рожищенської 

територіальної громади , забезпечення фінансування першочергових видатків 

та бюджетних програм, недопущення заборгованості з виплати заробітної 

плати працівникам бюджетної сфери та з розрахунків за спожиті енергоносії, 

виконавчий комітет 

 

ВИРІШИВ: 

 

1. Інформацію начальника фінансового відділу Рожищенської міської 

ради взяти до відома (додається). 



 

2. Фінансовому відділу Рожищенської  міської ради (Ірина Попова) 

підготувати проект рішення «Про підсумки виконання бюджету 

Рожищенської територіальної громади за І півріччя 2021 року» та направити 

його на розгляд сесії Рожищенської міської ради у порядку, визначеному 

чинним законодавством України. 

3. Загальному відділу Рожищенської міської ради (Олександр Івашин) 

оприлюднити рішення на сайті Рожищенської міської ради. 

4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на першого 

заступника міського голови Віталія Поліщука та начальника фінансового 

відділу Рожищенської міської ради Ірину Попову. 

 

 

Міський голова                                                                 Вячеслав  ПОЛІЩУК 
Ірина Попова  21174 

 

 



 

 

 

 

УКРАЇНА 

РОЖИЩЕНСЬКА МІСЬКА РАДА 

ЛУЦЬКОГО РАЙОНУ ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

ФІНАНСОВИЙ ВІДДІЛ  

 

ІНФОРМАЦІЯ 

про виконання  бюджету Рожищенської територіальної громади   

за 1 півріччя 2021 року 

 

За 1 півріччя 2021 року до бюджету Рожищенської територіальної 

громади надійшло власних надходжень та прирівнених до них платежів у 

сумі 52 175,2 тис. грн., в тому числі: 

- до загального фонду бюджету – 47 639,9 тис. грн.,  

- до спеціального фонду бюджету – 4 535,3 тис. грн.  

Крім того надійшло  до загального фонду:  

- базової дотації у сумі 11 389,8 тис. грн.,  

- освітньої субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам у сумі 

54 643,7 тис. грн.,  

- субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення 

заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій у сумі 

738,0 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  у сумі 1 262,2 

тис. грн., 

- субвенції з місцевого бюджету на здійснення переданих видатків у 

сфері освіти за рахунок коштів освітньої субвенції у сумі 748,7 тис. грн.,  

- субвенції з місцевого бюджету на надання державної підтримки особам 

з особливими освітніми потребами за рахунок відповідної субвенції з 

державного бюджету у сумі 230,2 тис. грн.,  

- іншої субвенції з місцевого бюджету у сумі 439,2 тис. грн. 

 

Відповідно до запланованих видів доходів місцевих бюджетів на 1 

півріччя  2021 року, фактично надійшло: 

До загального фонду  бюджету Рожищенської територіальної громади  

1. Податкові надходження – 46 579,9 тис. грн., або 106,65% виконання 

- 11010100 - податок на доходи фізичних осіб, що сплачується 

податковими агентами, із доходів платника податку у вигляді заробітної плати 

у сумі 28 074,9 тис. грн.; 

- 11010200 - податок на доходи фізичних осіб з грошового забезпечення, 

грошових винагород та інших виплат, одержаних військовослужбовцями та 

особами рядового і начальницького складу, що сплачується податковими 

агентами у сумі 696,5 тис. грн.; 

45101, м. Рожище, вул. Незалежності, 60,  Email: vfrozyshe@gmail.com  
 



 

- 11010400 - податок на доходи фізичних осіб, що сплачується 

податковими агентами, із доходів платника податку інших ніж заробітна 

плата у сумі 706,6 тис. грн.; 

- 11010500 - податок на доходи фізичних осіб, що сплачується 

фізичними особами за результатами річного декларування у сумі  457,3 тис. 

грн.; 

- 11020200 - податок на прибуток підприємств  комунальної власності  у 

сумі  56,7 тис. грн.;  

- 13010100 - рентна плата за спеціальне використання лісових ресурсів 

в частині деревини, заготовленої в порядку рубок головного користування  у 

сумі 14,1 тис. грн.; 

- 13010200 – рентна плата за спеціальне використання лісових ресурсів 

( крім рентної плати за спеціальне використання лісових ресурсів в частині 

деревини, заготовленої в порядку рубок головного користування) у сумі 314,0 

тис. грн.; 

- 13030100 - рентна плата за користування надрами для видобування 

інших корисних копалин загальнодержавного значення у сумі 4,0 тис. грн. ; 

- 13040100 - рентна плата за користування надрами для видобування 

корисних копалин місцевого значення у сумі 244,1 тис. грн. ; 

-  14021900 - акцизний податок з вироблених в Україні підакцизних 

товарів (пальне) у сумі 294,1 тис. грн.;  

- 14031900 - акцизний податок з ввезених  на митну територію України 

підакцизних товарів (пальне) у сумі 998,9 тис. грн.;  

- 14040000 - акцизний податок з реалізації суб‘єктами господарювання  

роздрібної торгівлі підакцизних товарів у сумі 888,8 тис. грн.;  

-  18010200 - податок на нерухоме майно, відмінне від земельної 

ділянки, сплачений фізичними  особами, які є власниками об'єктів житлової 

нерухомості у сумі 133,7 тис. грн.;  

-  18010300 - податок на нерухоме майно, відмінне від земельної 

ділянки, сплачений фізичними  особами, які є власниками об'єктів 

нежитлової нерухомості у сумі 35,8 тис. грн.;  

- 18010400 - податок на нерухоме майно, відмінне від земельної 

ділянки, сплачений юридичними особами, які є власниками об'єктів 

нежитлової нерухомості у сумі 455,2 тис. грн.;  

- 18010500 - земельний податок з юридичних осіб у сумі 2 975,2 тис. 

грн.; 

- 18010600 - орендна плата за землю з юридичних осіб 2 649,2 тис. грн.; 

- 18010700 - земельний податок з фізичних осіб у сумі 200,5 тис. грн.; 

- 18010900 - орендна плата за землю з фізичних осіб у сумі 271,8 тис. 

грн.; 

- 18050300 - єдиний податок з юридичних осіб у сумі 582,3 тис. грн.; 

- 18050400 - єдиний податок з фізичних осіб у сумі 6 286,9 тис. грн.; 

- 18050500 – єдиний податок з сільськогосподарських 

товаровиробників, у яких частка сільськогосподарського товаровиробництва 

за попередній податковий (звітний рік) дорівнює або перевищує 75 відсотків 

у сумі 239,1 тис. грн.;   

2. Неподаткові надходження – 1 060,0 тис. грн. або 135,4 % виконання 



 

-  21010300 - частина чистого прибутку (доходу) комунальних 

унітарних підприємств та їх об’єднань, що вилучається до відповідного 

місцевого бюджету у сумі 1,3 тис. грн.: 

-  21081100 - адміністративні штрафи та інші санкції у сумі 2,7 тис. 

грн.; 

- 21081500 - адміністративні штрафи та штрафні санкції за порушення 

законодавства у сфері виробництва та обігу алкогольних напоїв та 

тютюнових виробів у сумі 81,0 тис. грн.; 

- 21081700 – плата за встановлення земельного сервітуту у сумі  2,6 тис. 

грн.; 

- 22010300 -  адміністративний збір за проведення державної реєстрації 

юридичних осіб, фізичних осіб та громадських формувань у сумі  21,7 тис. 

грн.; 

-  22012500 - лата за надання інших адміністративних послуг у сумі 

376,9 тис. грн.; 

- 22012600 – Адміністративний збір за державну реєстрацію речових 

прав на нерухоме майно та їх обтяжень у сумі  525,0 тис. грн.; 

- 22090100 - державне мито, що сплачується за місцем розгляду та 

оформлення документів, у тому числі за оформлення документів на спадщину 

і дарування у сумі 24,3 тис. грн.; 

- 22090400 – Державне мито, пов’язане з видачею та оформленням 

закордонних паспортів (посвідок) та паспортів громадян України у сумі 9,3 

тис. грн.; 

- 22130000 – орендна плата за водні об’єкти (їх частини), що надаються 

в користування на умовах оренди Радою міністрів АРК, обласними, 

районними, Київською та Севастопольською міськими державними 

адміністраціями, місцевими радами у сумі  5,6 тис. грн.; 

- 24060300 - інші надходження у сумі 9,6 тис. грн.. 

3.  Офіційні трансферти від органів державного управління   - 

69 451,8 

1. Дотації з державного бюджету місцевим бюджетам : 

- 41020100 – базова дотація у сумі  11 389,8 тис. грн.; 

2. Субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам : 

- 41033900- освітня субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам 

у сумі  54 643,7 тис. грн.; 

- 41034500 - субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на 

здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих 

територій у сумі 738,0 тис. грн.; 

3. Дотації з місцевих бюджетів іншим місцевим бюджетам : 

- 41040200 – дотація 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 у 

сумі  1 262,2 тис. грн.; 

4. Субвенція з місцевих бюджетів іншим місцевим бюджетам : 

- 41051000 – субвенція з місцевого бюджету на здійснення переданих 

видатків у сфері освіти за рахунок коштів освітньої субвенції у сумі 748,7 тис. 

грн.; 



 

- 41051200 – субвенція з місцевого бюджету на надання державної 

підтримки особам з особливими освітніми потребами за рахунок відповідної 

субвенції з державного бюджету у сумі 230,2 тис. грн.; 

- 41053900 - інші субвенції з місцевого бюджету  у сумі 439,2 тис. грн. 

 

Отже, дохідна частина загального фонду бюджету територіальної 

громади по власних надходженнях та прирівняних до них платежах виконана 

107,15 відсотків, а дохідна частина загального фонду в цілому з 

врахуванням міжбюджетних трансфертів  виконана на 102,51  відсотка. 

 

Дохідна частина спеціального фонду бюджету Рожищенської 

територіальної громади за 1 півріччя 2021 року по власних надходженнях  

виконана на 90,9 відсотка, надійшло коштів  у  сумі 4 535,3 тис. грн., у тому 

числі: 

1. Податкові надходження – 31,8 тис. грн., або 141,44 % виконання: 

           - 19010100 - екологічний податок, який справляється за викиди в 

атмосферне повітря забруднюючих речовин стаціонарними джерелами 

забруднення (за винятком викидів в атмосферне повітря двоокису вуглецю) у 

сумі  30,2 тис. грн.; 

          - 19010200 – надходження від скидів забруднюючих речовин 

безпосередньо у водні об’єкти у сумі 0,6 тис. грн.; 

           - 19010300 – надходження від розміщення відходів у спеціально 

відведених для цього місцях чи на об’єктах, крім розміщення окремих видів 

відходів як вторинної сировини у сумі  1,0  тис. грн. 

 

2. Неподаткові надходження – 4 371,6 тис. грн., або  89,5 відсотка: 

- 24062100 – грошові стягнення за шкоду заподіяну за порушення 

законодавства про охорону навколишнього середовища у сумі 19,1 тис. грн.; 

- 25010100 - плата за послуги, що надаються бюджетними установами 

згідно з їх основною діяльністю  у сумі 1 580,9 тис. грн.; 

-  25010300 – плата за оренду майна бюджетних установ, що 

здійснюється відповідно до Закону України «Про оренду державного та 

комунального майна» у сумі  94,2 тис. грн.; 

- 25020100 – благодійні внески, гранти та дарунки у сумі 1 922,1 тис. 

грн.; 

- 25020200 - надходження, що отримують бюджетні установи від 

підприємств, організацій, фізичних осіб та від інших бюджетних установ для 

виконання цільових заходів, у тому числі заходів з відчуження для 

суспільних потреб земельних ділянок та розміщених на них інших об’єктів у 

сумі 770,0 тис. грн.. 

Повернуто фізичній особі, зайво сплачені кошти у 2020 році до 

бюджету Носачевичівської сільської ради (згідно рішення суду), у сумі 14,6 

тис. грн. за кодом надходжень 21110000 «Надходження коштів  від 

відшкодування втрат сільськогосподарського та лісогосподарського 

виробництва» 

3. Доходи від операцій з капіталом  у сумі 131,9 тис. грн., або 258,56 

% виконання, в тому числі: 



 

- 33010100 – кошти від продажу земельних ділянок 

несільськогосподарського призначення, що перебувають у державній або 

комунальній власності та земельних ділянок, які  знаходяться  на території 

Автономної Республіки Крим у сумі 31,3 тис. грн.; 

- 33010400 - кошти від продажу земельних ділянок 

несільськогосподарського призначення до розмежування земель державної та 

комунальної власності з розстроченням платежу у сумі 100,6 тис. грн. 

 

Видаткова частина міського бюджету по загальному фонду за 1  

півріччя  2021 року виконана на 87,11%, освоєно 112 352,8 тис. грн.  

 

Профінансовано через головних розпорядників бюджетних коштів : 

Рожищенська міська рада – 29 423,9 тис. грн., з них : 

Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне 

забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради 

(у разі її створення), міської, селищної, сільської рад – 8 303,8 тис. грн.; 

Інша діяльність у сфері державного управління ( Трудовий архів) -  109,6 

тис. грн.; 

Надання дошкільної освіти – 10 470,3 тис. грн.;  

Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню – 943,5 тис. 

грн.; 

Первинна медична допомога населенню, що надається центрами 

первинної медичної (медико-санітарної) допомоги – 1 105,6 тис. грн.; 

Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, 

які не здатні до самообслуговування у зв’язку з похилим віком, хворобою, 

інвалідністю – 3 345,9 тис. грн.;  

Утримання та забезпечення діяльності центрів соціальних служб – 493,7 

тис. грн.; 

Організація громадських робіт – 39,9 тис. грн.; 

Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення – 

290,6 тис. грн.; 

Інші заходи в галузі культури і мистецтва – 16,0 тис. грн.; 

Забезпечення діяльності з виробництва, транспортування, постачання 

теплової енергії – 70,0 тис. грн.; 

Забезпечення діяльності  водопровідно-каналізаційного господарства – 

406,8 тис. грн.; 

Інша діяльність, пов’язана з експлуатацією об’єктів житлово-

комунального господарства – 5,5 тис. грн.; 

Організація благоустрою населених пунктів – 2 517,0 тис. грн.; 

Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої 

інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету – 402,1  тис. грн.;  

Інші заходи, пов’язані з економічною діяльністю – 587,2 тис. грн.; 

Забезпечення діяльності місцевої пожежної охорони – 287,8 тис. грн.: 

Громадський порядок і безпека – 8,7 тис. грн.; 

Фінансова підтримка засобів масової інформації – 20,0 тис. грн.   

 

Гуманітарний відділ Рожищенської міської ради – 82 320,2 тис. грн., з 

них: 



 

       Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті 

Києві),селищах, селах, територіальних громадах – 1 350,6 тис. грн.; 

Надання дошкільної освіти – 5 458,4 тис. грн.;  

       Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти 

(обслуговуючий персонал)– 13 710,7 тис. грн.;  

       Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти 

(освітня субвенція)– 49 875,1 тис. грн.;  

      Надання позашкільної освіти закладами позашкільної освіти, заходи із 

позашкільної роботи  з дітьми – 2 387,0 тис. грн.; 

       Надання спеціальної освіти мистецькими школами – 2 704,1 тис. грн.;  

       Методичне забезпечення діяльності закладів освіти – 513,5 тис. грн.; 

Інші  програми та заходи у сфері освіти – 34,2 тис. грн.; 

Забезпечення діяльності інклюзивно-ресурсних центрів за рахунок 

коштів місцевих бюджетів – 7,2 тис. грн.; 

Забезпечення діяльності інклюзивно-ресурсних центрів за рахунок 

освітньої субвенції – 704,8 тис. грн.; 

Надання освіти за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим 

бюджетам на надання державної  підтримки особам з особливими освітніми 

потребами – 222,1 тис. грн.; 

Інші заходи та заклади молодіжної політики – 11,2 тис. грн.; 

Забезпечення діяльності бібліотек – 1 801,5 тис. грн.; 

Забезпечення діяльності музеїв і виставок – 80,7 тис. грн.; 

Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів 

дозвілля та інших клубних закладів – 2 368,0 тис. грн.; 

Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-

юнацьких спортивних шкіл – 1 024,2 тис. грн.; 

Забезпечення діяльності місцевих центрів фізичного здоров’я населення 

«Спорт для всіх» та проведення фізкультурно-масових заходів серед 

населення регіону – 66,8 тис. грн. 

 

Фінансовий відділ Рожищенської міської ради – 608,7 тис. грн., з них : 

        Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті 

Києві),селищах, селах, територіальних громадах – 517,8 тис. грн.; 

       Інші субвенції з місцевого бюджету  - 30,9 тис. грн.; 

       Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання 

програм соціально-економічного розвитку – 60,0 тис. грн. 

         

На виплату заробітної плати  по загальному фонду спрямовано  80 340,3  

тис. грн., нарахування на зарплату – 17 745,6 тис. грн. На проплату за 

енергоносії та природний газ спрямовано з загального фонду – 5 574,8 тис. 

грн. В тому числі спрямовано кошти на вуличне освітлення населених 

пунктів територіальної громади у сумі 499,4 тис. грн..   

 

По видатковій частині спеціального фонду міського бюджету за 1 

півріччя 2021 року  освоєно 4 448 ,0 тис. грн. Профінансовано такі галузі: 

 

Профінансовано через головних розпорядників бюджетних коштів: 

Рожищенська міська рада – 925,1 тис. грн., з них: 



 

Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне 

забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради 

(у разі її створення), міської, селищної, сільської рад – 29,0 тис. грн.; 

Надання дошкільної освіти – 698,0 тис. грн.; 

 Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, 

які не здатні до самообслуговування у зв’язку з похилим віком, хворобою, 

інвалідністю – 112,1 тис. грн.;  

Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої 

інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету – 16,9 тис. грн.; 

Внески до статутного капіталу суб’єктів господарювання                     

(КП «Дубищенське житлово-комунальне господарство»)  – 45,5  тис. грн.: 

Інші заходи громадського порядку та безпеки – 23,6 тис. грн. 

 

Гуманітарний відділ Рожищенської міської ради – 3 523,0 тис. грн., з них: 

        Надання дошкільної освіти – 72,9 тис. грн.; 

         Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої 

освіти – 3 393,0 тис. грн.; 

       Надання спеціальної освіти мистецькими школами – 16,0 тис. грн.;         

Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів 

дозвілля та інших клубних закладів – 23.4 тис. грн.; 

Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів,центрів 

дозвілля та інших клубних закладів – 5,7 тис. грн.; 

Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-

юнацьких спортивних шкіл – 11,8 тис. грн. 

 

 

Начальник відділу фінансового  

відділу Рожищенської міської ради                                           Ірина ПОПОВА 

 
             

 
 


