
ДОВІДКА 

 

про виконання бюджету Літинської селищної 

територіальної громади 

за  січень-лютий 2021 року 

 

Доходи загального фонду бюджету  територіальної громади за  січень – 

лютий 2021 року з врахуванням міжбюджетних трансфертів складають у сумі  

25 777,3 тис.грн., що становить 100,1 %  до плану на звітний період (25 754,7 

тис.грн.). 

 

До загального фонду бюджету за січень – лютий 2021 року  мобілізовано 

власних та закріплених доходів в сумі  14679,2 тис. грн., що становить 100,1 % до 

плану на  звітний період (14664,4 тис.грн). Понадпланово отримано доходів на суму 

14,8 тис.грн. 

 

 Податок та збір на доходи фізичних осіб надійшов в сумі 9 884,8 тис. грн., що 

складає 104,9 % від загального обсягу бюджету. Єдиний податок (другий за обсягом 

податок) надійшов в сумі 3 041,4 тис. грн., що становить 157,1 % від загального 

обсягу доходів бюджету. 

      Із податків, що надходять до бюджету територіальної громади, за січень -лютий  

2021 року виконано: 

- 104,9 %  - податок на доходи фізичних осіб; 

- 100,0 %  - транспортний податок з фізичних і юридичних осіб; 

- 157,1 %  - єдиний податок; 

- 275,4 %  - інші надходження. 

 

З державного бюджету отримано в повному обсязі базову дотаців в сумі 

958,0 тис.грн. та освітню субвенцію в сумі 9 939,1 тис.грн. З обласного бюджету 

надійшло 193,2 тис.грн., з бюджету Іванівської сільської ради  -  7,8 тис. грн. 

 

Видатки загального фонду бюджету  територіальної громади за січень-

лютий 2021 року з врахуванням міжбюджетних трансфертів складають 25 759,8 

тис.грн., при уточненому плані на звітний період 32 961,7 тис.грн., що становить 

78,2 %. 

 

 Фінансування в першу чергу спрямовувалось на захищенні статті видатків, 

на які використано 24 140,7 тис. грн. або 93,7 % всіх видатків, в т. ч. на оплату праці 

з нарахуваннями працівникам бюджетної сфери – 22 910,9 тис.грн., оплату 

комунальних послуг та  енергоносіїв – 1 070,0 тис.грн.,  соціальне забезпечення – 

93,5 тис.грн. 

  

На утримання закладів соціально-культурної  сфери в звітному періоді було 

спрямовано 25103,9 тис.грн., з них використано: 

  - на утримання апарату селищної ради  та її виконавчих органів –3000,8 

тис.грн., що становить 11,6 % від загального обсягу видатків; 

- на охорону здоров’я  – 720,7 тис.грн., що становить 2,8 % від загального 

обсягу видатків; 
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- на соціальний захист та соціальне забезпечення – 1052,2  тис.грн., що 

становить 4,1 % від загального обсягу видатків; 

- на утримання закладів освіти – 18785,4  тис.грн., що становить 72,9 % від 

загального обсягу видатків; 

- на утримання закладів культури – 968,9 тис.грн., що становить 3,8 % від 

загального обсягу видатків. 

- на фізкультуру і спорт – 575,9 тис.грн., що становить 2,2 % 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 6000 грн. та  базової величини посадового окладу 

працівника І тарифного розряду за Єдиною тарифною сіткою.  

 

На здійснення видатків житлово-комунального господарства використано 

583,1 тис.грн.  

    

До спеціального фонду бюджету  громади надійшло податків і зборів  у сумі 

411,3  тис.грн., з них 370,8 тис.грн – це власні надходження бюджетних установ, 

15,0 тис.грн - екологічний податок,  5,3 тис.грн. - кошти від продажу землі. 

 

Видатків за січень-лютий по спеціальному фонду проведено на суму 188,5 

тис.грн. 

 

Станом на 1.03.2021 року заборгованість по загальному фонду становить 

1167,2 тис.грн. (по відділу освіти, культури, молоді і спорту), в т.ч. : 

 

 по заробітній платі – 1152,2 тис.грн. 

 по продуктах харчування – 12,1 тис.грн. 

 по водопостачанні – 2,6 тис.грн. 

 по електроенергії – 0,3 тис.грн. 

 

          По спеціальному фонду заборгованість  відсутня. 

 

 

 

Начальник фінансового  відділу         Лариса АФАНАСЬЄВА 
 

 

 

 

 

Бендерук Д. 

Ніколаєнко Л.  


