
ДОВІДКА 

про виконання бюджету Літинської селищної 

 територіальної громади 

за  січень 2021 року 

 

Доходи загального фонду бюджету  територіальної громади за  січень 

2021 року з врахуванням міжбюджетних трансфертів складають у сумі  13 370,5 

тис.грн., що становить 111,9 %  до плану на звітний період (11 947,9 тис.грн.). 

 

До загального фонду бюджету за січень 2021 року  мобілізовано власних 

та закріплених доходів в сумі 8 216,4 тис. грн., що становить 120,9 % до плану 

на  звітний період (6 793,7 тис.грн). Понадпланово отримано доходів на суму 

1 422,7 тис.грн. 

 

 Податок та збір на доходи фізичних осіб надійшов в сумі 4 555,3 тис. 

грн., що складає 55,4 % від загального обсягу бюджету. Єдиний 

податок (другий за обсягом податок) надійшов в сумі 1 406,2 тис. грн., що 

становить 17,1 % від загального обсягу доходів бюджету. 

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

2021 року виконано: 

- 100,6 %  - акцизний податок з реалізації суб'єктами господарювання 

роздрібної торгівлі підакцизних товарів; 

- 1317,6 % -податок на нерухоме майно; 

- 200,0 %  - транспортний податок з фізичних і юридичних осіб; 

- 120,2 %  - єдиний податок; 

- 293,3 %  - інші надходження; 

- 109,8 % - інші неподаткові надходження та нез'ясовані надходження. 

 

З державного бюджету отримано в повному обсязі освітню субвенцію в 

сумі 4 585,3 тис.грн. Субвенція з обласного бюджету надійшла в сумі 89,8 

тис.грн 

 

Видатки загального фонду бюджету  територіальної громади за січень 

2021 року з врахуванням міжбюджетних трансфертів складають 11 018,2 

тис.грн., при уточненому плані на звітний період 16 241,4  тис.грн., що 

становить 67,8 %. 

 

 Фінансування в першу чергу спрямовувалось на захищенні статті 

видатків, на які використано 10 733,5 тис. грн. або 97,4 % всіх видатків, в т. ч. 

на оплату праці з нарахуваннями працівникам бюджетної сфери – 10 726,4 

тис.грн., оплату комунальних послуг та  енергоносіїв – 5,7 тис.грн.,  соціальне 

забезпечення – 1,5 тис.грн. 

  

На утримання закладів соціально-культурної  сфери в звітному періоді 

було спрямовано 10 866,0 тис.грн., з них використано: 

  - на утримання апарату селищної ради  та виконавчих органів –1 258,7 

тис.грн., що становитиь 11,4 % від загального обсягу видатків; 
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- на охорону здоров’я  – 105,1 тис.грн., що становить 0,9 % від 

загального обсягу видатків; 

- на соціальний захист та соціальне забезпечення – 480,4  тис.грн., що 

становить 4,3 % від загального обсягу видатків; 

- на утримання закладів освіти – 8 372,7  тис.грн., що становить 76,0 % 

від загального обсягу видатків; 

- на утримання закладів культури – 474,5 тис.грн., що становить 4,3 % 

від загального обсягу видатків. 

- на фізкультуру і спорт – 174,6 тис.грн., що становить 1,6 % 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 

126,9 тис.грн.  

    

До спеціального фонду бюджету  громади надійшло податків і зборів  у 

сумі 75,3 тис.грн., з них 67,3 тис.грн – це власні надходження бюджетних 

установ, 2,7 тис.грн - екологічний податок,  5,3  тис.грн. - кошти від продажу 

землі. 

 

Видатків за січень проведено на суму 8,8 тис.грн. 

 

Заборгованість по загальному та спеціальному фондах відсутня. 

 

 

 

 

Начальник фінансового  відділу        Лариса АФАНАСЬЄВА 
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