


Податки, збори,

обов’язкові 

платежі, що 

формують 

загальний фонд 

24 422,0

тис. грн.

108,7% до плану

Трансферти із 

державного, 

обласного та 

районного 

бюджетів

17 360,0

тис. грн.

100,0% до плану

Надходження 

та платежі, що 

формують 

спеціальний 

фонд

917,6

тис. грн.

33,9% до плану

57,2%
40,7% 2,1%

Доходи бюджету громади за 

І квартал – 42699,6 тис.грн.



Податок на доходи 
фізичних осіб -

14 956,9 тис.грн.

Акцизний податок -
3 298,2 тис. грн.

Місцеві податки та 
збори -

1 644,5 тис.грн.

Єдиний податок -
3 884,1 тис.грн. Інші доходи -

1555,9 тис.грн.

Структура  власних доходів загального 

фонду за І квартал 2021 рік



ЛІТИН

53,61 %

Сосни -

12,14 %

Громадське –

4,93%

Івча –

4,03%

Малинівка –

4,72%

Дяківці –

4,07%

Багринівці–

3,88 % 

Бірків -

3,11% 

Бруслинів -

2,34 % 

Горбівці –

1,88 %

Кулига –

1,95 % 

Літинка –

1,30%

Осолинка -

2,04 % 



Надходження до бюджету громади від 

приватних суб’єктів господарювання за 

І квартал 2021 року – 16470,7 тис. грн.

Найбільші платники:

ТОВ “Літинський Молзавод” – 2 022,9 тис.грн.

 ПрАт “Племзавод “Літинський” – 1 027,1 тис.грн.

 ТОВ “Бонус У” – 478,9 тис.грн.

ТОВ “ВП” Маріо” – 293,7 тис.грн.

Фермерське господарство “Щербич”– 448,4 
тис.грн.



Видатки бюджету громади за I квартал 2021 

року за галузевою структурою  

Житлово-
комунальне

господарство
2,6%

Ремонт та 
утримання доріг

0,4%
Фізкультура і

спорт
2,2%

Культура і 
мистецтво

3,6%

Соціальний захист
4,3%

Охорона здоров'я
3,3%

Освіта
71,7%

Державне
управління

11,4%

Інші витрати
0,4%

Економічний
розвиток

0,1%



ОСВІТА 
Кількість установ – 28  

Штатна чисельність – 902,15 ставок

Середня заробітна плата – 8515 грн

**************************************************************

Кількість вихованців в дитсадках - 428

Видатки на 1 дитину – 8 844 грн.

**************************************************************

Кількість учнів в школах – 2500

Середня наповнюваність – 14 учнів на клас

Видатки на 1 учня – 9 557 грн.

**************************************************************

Місцеві програми:
• “ Обдаровані діти ” - 35,6 тис. грн.  

************************************************************** 
34,0 

млн.грн
. 29,7 

млн.грн
.(87,4%)

План на І кв. Фактичне виконання за І кв.



ОХОРОНА ЗДОРОВ’Я

 Використано на оплату енергоносіїв –

1 177,4 тис.грн.

 Придбано медикаментів на суму –

33,0 тис.грн.

 Отримали медикаменти безкоштовно 

або на пільгових умовах 188 жителів 

громади на суму 128,1 тис.грн.



СОЦІАЛЬНИЙ ЗАХИСТ

Соціальні послуги в громаді надає 

комунальна установа «Центр надання 

соціальних послуг»

Штатна чисельність – 69 ставок

Середня заробітна плата 6050 грн.

Кількість громадян на обслуговуванні -

416, в тому числі у стаціонарному відділенні 

- 24
МІСЦЕВІ ПРОГРАМИ :

 Програма соціальної підтримки 

жителів Літинської селищної 

територіальної громади – 227,0 

тис.грн.



КУЛЬТУРА
Кількість установ – 4

Штатна чисельність – 64,75 ставок

Середня заробітна плата – 6593 грн.

Бібліотечний фонд – 1018,1 тис. прим.

Число читачів  за І квартал 2021 рокум– 7,1 тис. чол.

Кількість музейних експонатів – 11,39 тис. од.

За 1квартал 2021 року музеї громади відвідали 703 чол.

Проведено 10 культурно-масових заходів на суму     

24,6 тис. грн.

План на І кв. Фактичне виконаня 
за І кв.

1,7 млн.грн.

1,5млн. грн.

(88,2%)



ФІЗИЧНА КУЛЬТУРА І СПОРТ

Видатки на утримання Літинської

ДЮСШ  у І кварталі 2021 року – 896,8 

тис. грн.

Штатна чисельність – 23 ставок

Середня заробітна плата – 6 833 грн.

Кількість вихованців – 312 дитини, з 

них

- дівчаток – 78

- хлопчиків – 234
**********************************************************



Ремонт водогонів – 87,8 

тис.грн.

Благоустрій 

населених пунктів –

839,0 тис.грн.

ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНЕ ГОСПОДАРСТВО ТА 

ЕКОНОМІЧНИЙ РОЗВИТОК
Ремонт та утримання доріг –

178,8 тис.грн.

Виготовлення ПКД  на Реконструкції спортзали 

Літинської СЗШ № 1 та їдальні Літинської СЗШ 

№ 2  – 60,0 тис.грн



ДЯКУЄМО ЗА УВАГУ !
Дякуємо за увагу !


