
 

 

 

 

ДОВІДКА 

про виконання бюджету Літинської селищної 

територіальної громади 

за  І півріччя 2021 року 

 

Доходи загального фонду бюджету  територіальної громади за І півріччя 

2021 року з врахуванням міжбюджетних трансфертів складають у сумі   99 946,8 

тис.грн., що становить 101,3%  до плану на звітний період (98 665,0 тис.грн.). 

 

До загального фонду бюджету за І півріччя  2021  року мобілізовано власних 

та закріплених доходів в сумі  50 331,2  тис. грн., що становить 102,6 % до плану на  

звітний період (49 066,4 тис.грн). Понадпланово отримано доходів на суму 1 264,9 

тис.грн. 

 Податок та збір на доходи фізичних осіб надійшов в сумі 31 513,8  тис. грн., 

що складає 62,6 % від загального обсягу власних доходів. Єдиний податок (другий 

за обсягом податок) надійшов в сумі 6895,1 тис.грн., що становить 13,7 % від 

загального обсягу доходів бюджету. 

 

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

період виконано: 

- 126,6 % - акцизний податок з вироблених в Україні підакцизних товарів; 

- 122,7 % - акцизний податок з ввезених в Україну підакцизних товарів; 

- 179,5 % - податок на нерухоме майно; 

- 282,0 % - транспортний податок; 

- 127,5 % - єдиний податок; 

- 118,2 % - плата за надання адміністративних послуг; 

- 137,2% - надходження від орендної плати за користування цілісним 

майновим комплексом та іншим майном, що перебуває в комунальній 

власності ; 

- 254,2 % - інші неподаткові надходження. 

 

З державного бюджету отримано в повному обсязі базову дотацію в сумі        

2 874,0 тис.грн., освітню субвенцію в сумі 42 498,8 тис.грн. та субвенцію на 

здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку в сумі 2 768,0 тис.грн. З 

обласного бюджету надійшло 841,9 тис.грн., з районного бюджету – 260,0 тис.грн. з 

бюджетів інших територіальних громад  -  112,9 тис. грн. 

 

Видатки загального фонду бюджету  територіальної громади за І півріччя 

2021 року складають 97 540,5 тис.грн., при уточненому плані на звітний період     

106 758,0 тис.грн., що становить 91,4 %. 

 Фінансування в першу чергу спрямовувалось на захищенні статті видатків, 

на які використано 89 661,8 тис. грн. або 91,9 % всіх видатків, з них : на оплату 

праці з нарахуваннями працівникам бюджетної сфери – 83 892,4 тис.грн., оплату 

комунальних послуг та  енергоносіїв – 3 876,5 тис.грн., продукти харчування – 

1 000,0 тис.грн.,  соціальне забезпечення – 756,8 тис.грн. 
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 На утримання закладів соціально-культурної  сфери в звітному періоді було 

спрямовано 93 771,2 тис.грн., з них використано: 

  - на утримання апарату селищної ради  та її виконавчих органів – 9 504,5 

тис.грн., що становить 9,7 % від загального обсягу видатків; 

- на охорону здоров’я  – 2 363,1 тис.грн., що становить 2,4 % від загального 

обсягу видатків; 

- на соціальний захист та соціальне забезпечення – 3 702,5  тис.грн., що 

становить 3,8 % від загального обсягу видатків; 

- на утримання закладів освіти – 73 108,6  тис.грн., що становить 75,0 % від 

загального обсягу видатків; 

- на утримання закладів культури – 3 358,2 тис.грн., що становить 3,4 % від 

загального обсягу видатків. 

- на фізкультуру і спорт – 1 734,3 тис.грн., що становить 1,8 % від загального 

обсягу видатків. 

 

На здійснення видатків житлово-комунального господарства використано 

2 602,4 тис.грн.  На поточний ремонт доріг спрямовано 947,9 тис.грн. 

    

До спеціального фонду бюджету  громади надійшло податків і зборів  у сумі 

1 596,5 тис.грн., з них  1 326,6 тис.грн – це власні надходження бюджетних установ, 

40,3  тис.грн  -  екологічний податок,  198,4 тис.грн. - кошти бюджету розвитку,  

17,7 тис.грн. – надходження до цільових фондів. 

 

Видатків за звітний період  поточного року по спеціальному фонду проведено 

на суму 2 494,2 тис.грн., з них капітальних видатків (бюджет розвитку)  на суму 

1 336,4 тис.грн., в т.ч. : 

 180,3 тис.грн. - поповнення внесків до статутного капіталу КП 

«Комунсервіс» на придбання вакуумного насосу та коробки передач до автомобіля, 

відцентрованих насосів з пультом (2шт); придбання бензоріза, придбання паливного 

баку до автомобіля, придбання коробки відбору потужності МАЗ; 

 60,0 тис.грн. – виготовлення проектно-кошторисної документації на 

реконструкцію спортивної зали Літинської СЗШ № 1 та реконструкцію обідньої 

зали їдальні та кухні Літинської СЗШ № 2; 

 21,2 тис.грн. - виготовлення проектно-кошторисної документації  на 

капітальний ремонт дорожнього покриття частини вул.Соборної, в.Шкільної с.Балин 

та в. Польова с.Івча та її експертиза; 

 126,2 тис.грн. –придбання комп’ютерної техніки селищною радою за 

рахунок благодійної допомоги в межах реалізації проекту «Модернізація системи 

соціальної підтримки населення України» для організації виконання функцій у сфері 

соціального захисту населення та прав дітей; 

 39,2 тис.грн. - придбання комп’ютерної техніки селищною радою; 

 24,0 тис.грн. – придбання комп’ютерної техніки відділом освіти; 

 625,0 тис.грн. – придбання службового автомобіля селищною радою; 

 14,1 тис.грн. – виготовлення проектно-кошторисної документації  на 

реконструкцію водогону по в. Героїв Чорнобиля смт. Літин. 

 246,4 тис. грн – придбання концентраторів (10 шт) КНП Літинська ЦРЛ. 
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Станом на 1.07.2021 року заборгованість по загальному фонду становить     

1 411,9 тис.грн., в т.ч. : 

 по заробітній платі – 1 410,6 тис.грн. 

 інші – 1,3 тис.грн. 

 

 

          По спеціальному фонду заборгованість  відсутня. 

 

 

 

 

 

Начальник фінансового  відділу         Лариса АФАНАСЬЄВА 
 

Бендерук Д. 

Мельник І. 


