
ДОВІДКА 

про виконання бюджету Літинської селищної 

об’єднаної територіальної громади 

за  січень-травень  2020 року 
 

Доходи загального фонду бюджету об’єднаної територіальної громади за 

січень-травень  2020 року з врахуванням міжбюджетних трансфертів складають у 

сумі  31067,4 тис.грн., що становить 98,7 %  до плану на звітний період (31488,0 

тис.грн.). 

 

До загального фонду бюджету за 5 місяців 2020 року  мобілізовано власних 

та закріплених доходів в сумі 20179,2 тис. грн., що становить 98,0 % до плану на  

звітний період (20599,8 тис.грн). Недоотримано доходів на суму 420,6 тис.грн. 

 

 Податок та збір на доходи фізичних осіб надійшов в сумі 13866,0 тис. грн., що 

складає 68,7 % від загального обсягу бюджету. Єдиний податок (другий за обсягом 

податок) надійшов в сумі 2554,2 тис. грн., що становить 12,7% від загального обсягу 

доходів бюджету. 

 Із податків, що надходять до бюджету об’єднаної територіальної громади, за 

звітний період виконано: 

- 102,5 %  - податок на доходи фізичних осіб; 

- 298,1 % - податок на нерухоме майно; 

- 353,8 % - транспортний податок з фізичних і юридичних осіб; 

- 177,9 % - надходження від орендної плати за користування майном, що 

перебуває в комунальній власності; 

- 288,1 % - рентна плата за користування природними ресурсами; 

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

- б/100 % - частина чистого прибутку. 

- 153,8 % - інші надходження (адміністративні штрафи). 

 

Не виконаний план по акцизному податку (87,4 %), 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 0,000595 та зниження цін на пальне, внаслідок чого  

недоотримано доходів на суму 373,5 тис.грн. 

 Внаслідок запровадження урядом карантинних заходів, існує ризик 

невиконання бюджету об’єднаної територіальної громади по окремих податках, Так,  

надходження по єдиному податку за  звітний період складають 2554,2 тис.грн., при 

уточненому плані 2802,7 тис.грн., що становить 91,1 %. Надходження по платі за 

землю становлять 88,6 % від запланованого обсягу. За даними податкової інспекції 

24 юридичні особи скористалися наданими державою пільгами по сплаті земельного 

податку та орендної плати за землю та подали уточнюючі декларації на зменшення 

нарахування зазначених платежів в березні місяці, внаслідок чого втрати бюджету 

громади складають 112,7 тис.грн. 

З державного бюджету отримано в повному обсязі освітню субвенцію в сумі 

8953,1 тис.грн. та медичну субвенцію – 1617,4 тис.грн. З обласного бюджету в 

повному обсязі отримано  дотацію на здійснення переданих з державного бюджету 
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видатків з утримання закладів освіти та охорони здоров`я  в сумі 284,5 тис. грн. 

Субвенція на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти 

«Нова українська школа» надійшла в сумі 26,9 тис.грн. 

 

Видатки загального фонду бюджету об’єднаної територіальної громади за 

січень-травень 2020 року з врахуванням міжбюджетних трансфертів складають 

26090,3 тис.грн., при уточненому плані на звітний період 31644,7 тис.грн., що 

становить 82,4 %. 

 Фінансування в першу чергу спрямовувалось на захищенні статті видатків, 

на які використано 23438,1 тис. грн. або 89,8 % всіх видатків, в т. ч. на оплату праці 

з нарахуваннями працівникам бюджетної сфери – 4621,2 тис.грн., соціальне 

забезпечення – 218,5 тис.грн., оплату комунальних послуг та  енергоносіїв –          

430,0 тис.грн., продукти харчування – 104,8 тис. грн., поточні трансферти місцевим 

бюджетам -  18059,9 тис.грн. 

 

На утримання закладів соціально-культурної  сфери в звітному періоді було 

спрямовано 5249,6 тис.грн., з них використано: 

  - на утримання апарату селищної ради  - 2187,3 тис.грн., що становитиь 8,4 % 

від загального обсягу видатків; 

- на утримання 2-х закладів дошкільної освіти – 3036,2 тис.грн., що 

становить 11,6 % від загального обсягу видатків; 

- на утримання сільської бібліотеки с. Селище – 26,1 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 та  базової величини посадового окладу працівника І тарифного 

розряду за Єдиною тарифною сіткою. 

 

На здійснення видатків житлово-комунального господарства використано 

1950,3 тис.грн. На проведення поточного ремонту доріг комунальної власності 

об’єднаної територіальної громади використано 448,5 тис.грн. 

 

З бюджету об’єднаної територіальної громади було спрямовано дотацій та 

субвенції до районного бюджету на загальну суму 17270,3 тис.грн., що становить 

66,2 % всіх видатків загального фонду. 

З них спрямовано: 

- на утримання закладів освіти і спорту – 12440,0 тис.грн.; 

- на утримання закладів охорони здоров’я – 2126,0 тис.грн.; 

- на утримання закладів культури і мистецтва – 1783,1 тис.грн.; 

- на утримання закладів соціального захисту та інші заходи у сфері 

соціального забезпечення – 878,4 тис.грн.; 

- на утримання  КУ  «Об’єднаний трудовий архів Літинського району» - 42,8 

тис.грн. 

 

На заходи щодо запобігання занесенню та поширенню гострої респіраторної 

хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-Co-V-2, спрямовано 194,3 
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тис.грн., з них передано трансферти обласному бюджету на суму 30,0 тис. грн. та 

районному бюджету - 53,8 тис.грн. 

 

Обсяг перерахованої реверсної дотації до Державного бюджету становить 

706,0 тис.грн. 

    

До спеціального фонду бюджету  громади надійшло податків і зборів  у сумі 

1390,3 тис.грн., з них 156,1 тис.грн – це власні надходження бюджетних установ, 6,0 

тис.грн - екологічний податок,  1228,2  тис.грн. - кошти від продажу землі. 

 

Видатків проведено на суму 1273,8 тис.грн., з них капітальні видатки (бюджет 

розвитку) – 1163,8 тис.грн., в тому числі: 

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

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

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

-   15,3 тис.грн. – придбання комп’ютерної техніки селищною радою; 

-   164,5 тис.грн. – реконструкція парку культури і відпочинку смт Літин; 

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

експертизи проектно-кошторисної документації. 

 

Заборгованість по загальному та спеціальному фондах відсутня. 

 

Голова Літинської селищної  

об’єднаної територіальної громади     Анатолій БИЧОК 
 

 

 

Афанасьєва Л.  


