
     ДОВІДКА 

про виконання бюджету Літинської селищної 

об’єднаної територіальної громади 

за  10 місяців  2020 року 

 

Доходи загального фонду бюджету об’єднаної територіальної громади 

за 10 місяців 2020 року з врахуванням міжбюджетних трансфертів складають у 

сумі  69126,1 тис.грн., що становить 102,1 %  до плану на звітний період 

(67736,4 тис.грн.). 

 

До загального фонду бюджету за звітний період мобілізовано власних та 

закріплених доходів в сумі 43048,9 тис. грн., що становить 103,3 % до плану на  

звітний період (41659,3 тис.грн). Понадпланово отримано доходів на суму 

1389,6 тис.грн. 

 

 Податок та збір на доходи фізичних осіб надійшов в сумі 29535,9 тис. 

грн., що складає 68,6 % від загального обсягу бюджету. Єдиний 

податок (другий за обсягом податок) надійшов в сумі 5187,7 тис. грн., що 

становить 12,1 % від загального обсягу доходів бюджету. 

 Із податків, що надходять до бюджету об’єднаної територіальної 

громади, за звітний період виконано: 

- 108,0 %  - податок на доходи фізичних осіб; 

- 168,8 % - податок на нерухоме майно; 

- 105,1 % - транспортний податок з фізичних і юридичних осіб; 

- 137,3 % - надходження від орендної плати за користування майном, 

що перебуває в комунальній власності; 

- 177,2 % - рентна плата за користування природними ресурсами; 

- б/100 % - податок на прибуток комунальних підприємств; 

- б/100 % - частина чистого прибутку. 

- 114,3 % - інші надходження (адміністративні штрафи). 

 

Внаслідок запровадження урядом карантинних заходів, існує ризик 

невиконання бюджету об’єднаної територіальної громади по єдиному податку: 

надходження за  звітний період складають 5187,7 тис.грн. при уточненому 

плані 5650,9 тис.грн., що становить 91,8 %.  

Не виконаний план по акцизному податку (96,6 %), зокрема, по 

надходженнях з виробленого в України та ввезеного на митну територію 

України пального. Основною причиною даної ситуації є зменшення, порівняно 

з минулим роком, частки пального з 0,000764 на 0,000506.  

З державного бюджету отримано в повному обсязі освітню субвенцію в 

сумі 19105,0 тис.грн. та медичну субвенцію – 1617,4 тис.грн. Субвенція на 

забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти «Нова 

українська школа» надійшла в повному обсязі  в сумі 229,3 тис.грн. Субвенція 

на придбання житла для дитячого будинку сімейного типу надійшла в обсязі 

3274,0 тис.грн. На проведення чергових виборів голів та депутатів місцевих рад 

отримана субвенція на суму 1201,4 тис.грн. 
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З обласного бюджету в повному обсязі отримано  дотацію на здійснення 

переданих з державного бюджету видатків з утримання закладів освіти та 

охорони здоров`я  в сумі 569,0 тис. грн. На реалізацію проектів-переможців 17 

обласного Конкурсу проектів розвитку територіальних громад надійшла 

субвенція в сумі 62,4 тис. грн. 

З районного бюджету надійшла субвенція на суму 18,7 тис.грн. на 

виконання делегованих повноважень депутатами районної ради. 

 

Видатки загального фонду бюджету об’єднаної територіальної громади 

за 10 місяців 2020 року з врахуванням міжбюджетних трансфертів складають 

53621,5 тис.грн., при уточненому плані на звітний період 59637,6  тис.грн., що 

становить 89,9 %. 

 Фінансування в першу чергу спрямовувалось на захищенні статті 

видатків, на які використано 46744,3 тис. грн. або 87,2 % всіх видатків, в т. ч. на 

оплату праці з нарахуваннями працівникам бюджетної сфери – 9630,6 тис.грн., 

соціальне забезпечення – 575,2 тис.грн., оплату комунальних послуг та  

енергоносіїв –          697,5 тис.грн., продукти харчування – 175,9 тис. грн., 

медикаменти – 28,0 тис.грн., поточні трансферти місцевим бюджетам -  35637,1 

тис.грн. 

 

На утримання закладів соціально-культурної  сфери в звітному періоді 

було спрямовано 10994,7 тис.грн., з них використано: 

  - на утримання апарату селищної ради  - 5372,5 тис.грн., що становитиь 

11,5 % від загального обсягу видатків; 

- на утримання 2-х закладів дошкільної освіти – 5565,0 тис.грн., що 

становить 11,9 % від загального обсягу видатків; 

- на утримання сільської бібліотеки с. Селище – 57,2 тис.грн., що 

становить 0,1 % від загального обсягу видатків. 

Заробітна плата працівникам бюджетних установ за звітний період 

виплачена  в повному обсязі з урахуванням законодавчо встановленого розміру 

мінімальної заробітної плати  на рівні 5000 грн. та  базової величини 

посадового окладу працівника І тарифного розряду за Єдиною тарифною 

сіткою.  

На здійснення видатків житлово-комунального господарства використано 

4280,0 тис.грн. На проведення поточного ремонту доріг об’єднаної 

територіальної громади використано 1424,0 тис.грн., з них 1154 тис.грн. – на 

дороги комунальної власності, 270,0 тис.грн. – на дорогу загального 

користування місцевого значення Літин-Супрунів. 

 

З бюджету об’єднаної територіальної громади було спрямовано дотацій 

та субвенції до районного бюджету на загальну суму 34138,7 тис.грн., що 

становить 73,0 % всіх видатків загального фонду. 

З них спрямовано: 

- на утримання закладів освіти і спорту – 26207,0 тис.грн.; 

- на утримання закладів охорони здоров’я – 2426,7 тис.грн.; 

- на утримання закладів культури і мистецтва – 3685,3 тис.грн.; 
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- на утримання закладів соціального захисту та інші заходи у сфері 

соціального забезпечення – 1741,1 тис.грн.; 

- на утримання  КУ  «Об’єднаний трудовий архів Літинського району» - 

78,6 тис.грн. 

На заходи щодо запобігання занесенню та поширенню гострої 

респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-Co-V-2, 

спрямовано 235,4 тис.грн., з них передано трансферти обласному бюджету на 

суму 30,0 тис. грн. та районному бюджету – 80,0 тис.грн. 

На виконання Регіональної програми інвестування житлового 

будівництва у Вінницькій області  «Власний дім» спрямовано субвенцію до 

обласного бюджету на суму 45,0 тис.грн. 

На виконання Комплексної оборонно-правоохоронної програми 

спрямовано субвенцію до державного бюджету на суму 150,0 тис.грн., з них 

50,0 тис.грн. для Літинського районного військового комісаріату, 100,0 тис.грн. 

– для державної установи «Літинська виправна колонія (№123)». 

 

Обсяг перерахованої реверсної дотації до Державного бюджету становить 

1412,0 тис.грн. 

    

До спеціального фонду бюджету  громади надійшло податків і зборів  у 

сумі 2524,3 тис.грн., з них 273,0 тис.грн – це власні надходження бюджетних 

установ, 12,2 тис.грн - екологічний податок,  2089,8  тис.грн. - кошти від 

продажу землі, 149,3 тис.грн. – надходження до цільових фондів. 

 

Видатків проведено на суму 5620,5 тис.грн., з них капітальні видатки 

(бюджет розвитку) – 5268,4 тис.грн., в тому числі: 

-    929,4 тис.грн. – капітальний ремонт дорожнього покриття по вул. 9 

Січня; 

- 1467,7 тис.грн. - капітальний ремонт дорожнього покриття по вул. 

Л.Українки та Варави; 

-   650,8 тис.грн. – капітальний ремонт дорожнього покриття по вул. 

Фрунзе (Вишнева); 

- 50,0 тис.грн. –- поповнення внесків до статутного капіталу КП 

«Комунсервіс» на придбання водяного насосу та запчастин  до МТЗ; 

-   63,1 тис.грн. – придбання комп’ютерної техніки селищною радою; 

-  150,7 тис.грн. – придбання станції фільтрації та мінералізації питної 

води для 2-х закладів дошкльної освіти; 

- 23,0 тис.грн. – придбання побутового обладнання для ЗДО; 

- 312,3 тис.грн. – придбання елементів для дитячих та спортивних  

майданчиків; 

- 42,0 тис.грн. придбання зупинок для громадського транспорту; 

-  1062,4 тис.грн. – реконструкція парку культури і відпочинку смт Літин; 

- 131,6 тис.грн. - реконструкція водогону по вул. Героїв Чорнобиля в смт 

Літин;  

- 80,1тис.грн. – виготовлення ПКД та її експертиза на капітальний ремонт 

доріг (вулиці Молодіжна, Шевченка, Паркова, Подільська, Ватутіна, Свято-

Миколаївська, Шульги, Першотравнева); 
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- 94,8 тис.грн  - виготовлення ПКД та її експертиза на реконструкцію 

футбольного поля стадіонуи «Колос»; 

- 4,6 тис.грн. – передача субвенції районному бюджету на проведення 

експертизи проектно-кошторисної документації; 

- 47,7 тис.грн. – передача субвенції районному бюджету на реалізацію 

проекта-переможця Бюджету участі ОТГ; 

- 158,2 тис.грн. – передача субвенції районному бюджету на придбання 

побутового та комп’ютерного обладнання для шкіл. 

 

Заборгованість по загальному та спеціальному фондах відсутня. 

 

 

 

 

Голова Літинської селищної  

об’єднаної територіальної громади    Анатолій БИЧОК 
 

 

 

 
 

Афанасьєва Л.  


	- на утримання  КУ  «Об’єднаний трудовий архів Літинського району» - 78,6 тис.грн.

