
 

Протокол № 1 

 засідання Робочої групи  по складанню проекту бюджету Літинської  

селищної об’єднаної територіальної громади на 2021 рік  

смт.Літин                                       17 вересня 2019 року     
                  

Головує: 
Головащенко Т.Л.   - секретар селищної ради 

 

Присутні: 
  

Афанасьєва Л.В.                  - начальник фінансового відділу, заступник 

голови робочої групи; 

 

Курочка М.В.   - керуючий справами (секретар) виконавчого 

     комітету; 

 

Носов О.Т.    - начальник відділу соціально-економічного 

розвитку, ЖКГ, транспорту  та благоустрою,  

архітектури та земельних відносин; 

 

Юдін О.Й.    - начальник відділу загально-організаційного 

забезпечення; 

 

Головащенко Н.М.  - головний спеціаліст фінансового відділу 

 

Запрошені: 
 

Липкань Н.В.   - начальник відділу освіти, культури, молоді та 

спорту 

  

Назаренко Н.Д.   - голова Багриновецької сільської ради; 

Любчак Н.І.   - гол. бухгалтер Багриновецької сільської ради; 

Лисяний А.А.   - голова Бірківської сільської ради; 

Нестерук Ю.В.   - гол. бухгалтер Бірківської сільської ради; 

Слободянюк Л.П.   - голова Бруслинівської сільської ради; 

Головащенко І.О.   - гол. бухгалтер Бруслинівської сільської ради; 

Теклюк Л.М.   - голова Горбовецької сільської ради; 

Теклюк О.Т.   - гол. бухгалтер Горбовецької сільської ради; 

Король А.О.   - голова Громадської сільської ради; 

Король Л.Ю.   - гол. бухгалтер Громадської сільської ради 

Кучеренко Р.А.   - голова Дяковецької сільської ради; 

Радківська Н.І.   - гол. бухгалтер Дяковецької сільської ради; 



 

Кашенко В.Д.    - голова Івчанської сільської ради; 

Стахова Г.П.   - гол. бухгалтер Івчанської сільської ради; 

Мазуренко О.К.   - голова Кулизької сільської ради; 

Ткачук Л.М.   - гол. бухгалтер Кулизької сільської ради; 

Головащенко О.І.   - голова Малинівської сільської ради; 

Кучерук Н.В.   - гол. бухгалтер Малинівської сільської ради; 

Драчук Р.М.   - голова Осолинської сільської ради; 

Насадюк Г.І.   - гол. бухгалтер Осолинської сільської ради; 

Мудріцька С.В.   - голова Соснівської сільської ради; 

Дячинська Л.А.   - гол. бухгалтер Соснівської сільської ради; 

 

Порядок денний: 

1. Інформування членів робочої групи щодо особливостей формування 

місцевих бюджетів на 2021 рік. 

2. Налагодження співпраці з  представників територіальних громад, що 

увійдуть до складу майбутньої Літинської  ОТГ, щодо формування бюджету 

на 2021 рік. 

 

 

Слухали 

 
1. Начальник фінансового відділу Афанасьєва Л.В. повідомила, що 14 

вересня поточного року Верховна Рада отримала  проект  Закону України 

«Про Державний бюджет України на 2021 рік». 

 Так, у статтях 7 і 8 законопроекту передбачені соціальні гарантії на 

2021 рік, зокрема: 

- прожитковий мінімум для працездатних осіб – 2270 грн. (з двоетапним  

підвищення протягом року); 

- прожитковий мінімум для осіб, які втратили працездатність – 1769 грн.; 

- мінімальна заробітна плата – 6000 грн. з 1 січня та 6500 грн. – з 1 

липня. 

Ріст мінімальної заробітної плати до рівня мінімальної заробітної 

плати поточного року в середньому становить 130 %. 

Зазначеним законопроектом передбачені прямі міжбюджетні 

трансферти для бюджету Літинської селищної об’єднаної територіальної 

громади, зокрема: 

  - освітня субвенція – 77 132,1 тис.грн.; 

-  базова дотація – 5720,7 тис.грн.  

 

 Крім того, під час планування місцевих бюжетів доцільно керуватися 

основними прогнозними макропоказниками економічного і соціального  



розвитку України на 2021-2023 роки, затвердженими постановою КМУ від 

29.07.2020 р.  № 671. Відповідно до даного документа прогнозується 

зростання ВВП в середньому на 4,5 %, індекс споживчих цін  у наступному 

році очікується на рівні 107,3 %, обмінний курс гривні до долара США - на 

рівні 29,1 грн. 

 

2. Начальник фінансового відділу Афанасьєва Л.В. повідомила, що 

процедура  формування бюджету на наступний  рік визначена  статтями 75 та 

76 Бюджетного кодексу України, а також Бюджетним регламентом 

Літинської селищної ради. 

Відповідно до зазначених документів схвалити проект бюджету на 

2021 рік та затвердити його селищною радою необхідно до 25 грудня 

поточного року, як передбачено ст.77  Бюджетного кодексу України. 

Доповідач наголосила про необхідність співпраці з представниками 

територіальних громад, що увійдуть до складу майбутньої Літинської ОТГ за 

результатами виборів. Начальник фінансового відділу наголосила на 

проведення ряду заходів та підготовки окремих документів, необхідних для 

формування реальних показників проекту бюджету на 2021 рік.  

Крім того, було наголошено про необхідність розробки проекту 

Програми соціально-економічного розвитку Літинської селищної об’єднаної 

територіальної громади на 2021 рік та інших місцевих програм, фінансування 

яких буде здійснюватися з бюджету об’єднаної територіальної громади у 

2021 році. 

 

Виступили: 

 

1. Начальник відділу освіти, культури, молоді та спорту Липкань Н.В. 

повідомила про порядок створення опорних закладів освіти та 

проблеми функціонування малокомплектних шкіл. 

 

2  Головний спеціаліст фінансового відділу Головащенко Н.М. озвучила 

механізм виконання сільських бюджетів до кінця 2020 року. 

 

3 Голова Івчанської  сільської ради Кащенко В.Д. запитала про плани 

щодо фінансування сільських фельдшерсько-акушерських пунктів 

  

 

Вирішили:   

1. Інформацію щодо підготовки проекту бюджету Літинської селищної 

об’єднаної територіальної громади взяти до відома. 

2. Спеціалістам селищної ради: 

- провести розрахунки прогнозних надходжень до бюджету, контроль 

за якими закріплено за селищною радою; 



- здійснити розрахунки щодо видаткової частини бюджету; 

- розробити проекти місцевих цільових програм, фінансування яких 

буде здійснюватися з бюджету об’єднаної територіальної громади у 

2021 році. 

3. Рекомендувати головам сільських рад, території яких включені до 

майбутньої Літинської селищної об’єднаної територіальної громади: 

3.1. провести повну інвентаризацію майна станом на 01 жовтня 2020 

року; 

3.2 здійснити заходи щодо погашення наявної кредиторської та 

дебіторської заборгованості та недопущення такої заборгованості до кінця 

поточного року; 

3.3 завершити реалізацію проектів розвитку територіальних громад, 

термін реалізації яких спливає в поточному році; 

3.4  надати  Робочій групі: 

- перелік закладів та об’єктів, що будуть передані із 01 січня 2021 року 

на фінансування з бюджету Літинської селищної ОТГ; 

-  надати прогнозні розрахунки до бюджету в частині податків та 

платежів, контроль за якими закріплений за органами місцевого 

самоврядування (орендна плата за користування цілісним майновим 

комплексом, власні надходження бюджетних установ, надходження від 

продажу землі, пайової участі, відшкодування втрат тощо);  

- копії діючих штатних розписів по всіх установах соціальної сфери 

(сільська рада, заклад дошкільної освіти, сільські заклади культури); 

-  пропозиції до видаткової частини бюджету щодо покращення 

соціальної інфраструктури територіальної громади. 

 

4 Наступне засідання робочої групи провести  орієнтовно на початку 

листопада 2020 року. 

 

Голова робочої групи     Т.Л.Головащенко 

Члени робочої групи     Л.В.Афанасьєва 

         М.В.Курочка 

         О.Т.Носов  

         О.Й.Юдін 

         Н.М.Головащенко 

… 


