


Податки, збори,

обов’язкові 

платежі, що 

формують 

загальний фонд 

50 331,2

тис. грн.

102,5% до  

плану

Трансферти із 

державного, 

обласного та 

районного 

бюджетів

49 615,6

тис. грн.

100,0% до плану

Надходження та 

платежі, що 

формують 

спеціальний 

фонд

1 596,5

тис. грн.

55,1% до річного 

плану

49,6% 48,8% 1,6%

Доходи бюджету громади за 

І півріччя – 101 543,3 тис.грн.



Податок на доходи 
фізичних осіб -
31 513,8тис.грн.

Акцизний податок -
7 047,2 тис. грн.

Місцеві податки та 
збори -

3 822,3 тис.грн.

Єдиний податок -
6 895,1тис.грн.

Інші доходи -
1 052,7 тис.грн.

Структура  власних доходів загального 

фонду за І півріччя 2021 рік



Акцизний податок 

2020 рік 2021 рік

5682,3

7047,3
Акцизний податок із роздрібної торгівлі

підакцизними товарами – 694,4тис.грн.

(+1,02% до 2020 року)

Найбільші платники :

 ТОВ-НВП “Аргон” – 241,0 тис.грн.

 ТзОВ “ОККО-Драйв” – 57,8 тис.грн

 ПП “Фірма Яско” – 57,1 тис.грн.

 ТОВ “Євро Смарт Пауер” – 50,8 тис.грн

Акцизний податок із пального –

6 352,4 млн.грн. 

(+1,2 % до 2020 року)



Сплачено податків сільськогосподарськими 

товаровиробниками до бюджету громади 

за І півріччя 2021 року – 1 211,9 млн.грн.

Найбільші платники :

ТОВ “Хмільницьке” – 270,8 тис.грн

 ФХ “Фавор ВГВ” – 290,7 тис.грн.

 ФГ “Щербич” – 100,0 тис.грн.

 ПрАТ “Племзавод Літинський” – 98,5 тис.грн.

 ПрАТ “Дашківці” – 69,2 тис.грн



Видатки бюджету громади за I півріччя 2021 

року за галузевою структурою  

Житлово-
комунальне 

господарство
2,7%

Ремонт та 
утримання доріг

0,9%
Фізкультура і 

спорт
1,7%

Культура і 
мистецтво

3,4%

Соціальний захист
3,8%

Охорона здоров’я 
2,4%

Освіта
75,0%

Державне 
управління 

9,9%

Інші витрати
0,1%

Економічний
розвиток

0,1%



ОСВІТА 
Кількість установ – 28  

Штатна чисельність – 903,65 ставок

Середня заробітна плата – 10198 грн

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

Кількість вихованців в дитсадках - 428

Видатки на 1 дитину – 18 318 грн.

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

Кількість учнів в школах – 2500

Середня наповнюваність – 14 учнів на клас

Видатки на 1 учня – 24 054 грн.

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

Місцеві програми:
• “ Обдаровані діти ” – 65,6 тис. грн.

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

Видатки розвитку – 24,0 тис. грн., в тому числі:

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

- поповнення матеріальної бази – 24,0 тис. грн.

77,0 
млн.грн

.
73,1 

млн.грн
.

(94,9%)

План на І пів. Фактичне виконання за І 

пів.



ОХОРОНА ЗДОРОВ’Я

 Використано на оплату енергоносіїв –

1 676,7 тис.грн.

 Придбано медикаментів на суму –

71,7 тис.грн.

 Отримали медикаменти безкоштовно 

або на пільгових умовах 259 жителів 

громади на суму 291,9 тис.грн.

 Придбано 10 шт кисневих 

концентраторів на суму 246,4 тис.грн.

 Отримано субвенцію з обласного 

бюджету для забезпечення хворих на 

цукровий діабет препаратами інсуліну 

на суму 205,6 тис.грн., з них 

профінансовано 183,6 тис.грн. 

 На проходження медкомісії 

призовникам виділено 50,0 тис.грн.



СОЦІАЛЬНИЙ ЗАХИСТ

Соціальні послуги в громаді надає 

комунальна установа «Центр надання 

соціальних послуг»

Штатна чисельність – 69 ставок

Середня заробітна плата 6200 грн.

Кількість громадян на обслуговуванні -

409, в тому числі у стаціонарному відділенні 

- 25

МІСЦЕВІ ПРОГРАМИ :

 Програма соціальної підтримки жителів 

Літинської селищної територіальної 

громади – 406,1 тис.грн.

 Програма відшкодування коштів за 

надання пільг з послуг звязку та 

компенсація за пільговий проїзд

автомобільним транспортом – 19,9 

тис.грн.



КУЛЬТУРА
Кількість установ – 4

Штатна чисельність – 64,75 ставок

Середня заробітна плата – 6285 грн.

Бібліотечний фонд – 1018,1 тис. прим.

Число читачів  за І півріччя 2021 року – 9,1 тис. чол.

Кількість музейних експонатів – 11,39 тис. од.

За 1 півріччя 2021 року музеї громади відвідали 2,0 тис. 

чол.

Проведено 20 культурно-масових заходів на суму     

131,7 тис. грн.

План на І півріччя Фактичне виконаня 
за І півріччя

3,9 млн.грн.

3,4млн. грн.(87,2%)



ФІЗИЧНА КУЛЬТУРА І СПОРТ

Видатки на утримання Літинської

ДЮСШ  у І півріччі 2021 року – 1 734,3 

тис. грн.

Штатна чисельність – 23 ставок

Середня заробітна плата – 7 697 грн.

Кількість вихованців – 312 дитини, з 

них

- дівчаток – 78

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



Ремонт водогонів – 183,6 

тис.грн.

Благоустрій 

населених пунктів –

2 191,3 тис.грн.

ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНЕ ГОСПОДАРСТВО ТА 

ЕКОНОМІЧНИЙ РОЗВИТОК
Ремонт та утримання доріг –

969,1 тис.грн.

Виготовлення ПКД  на Реконструкції спортзали 

Літинської СЗШ № 1 та їдальні Літинської СЗШ 

№ 2  – 60,0 тис.грн



ВИДАТКИ НА РЕАЛІЗАЦІЮ

ПРОЄКТІВ-ПЕРЕМОЖЦІВ «БЮДЖЕТУ УЧАСТІ»

Всього виділено коштів із 

бюджету громади у 2021 році 

на реалізацію проєктів – 500 

тис.грн.

(10 проєктів по 50 тис.грн.)

Облаштування двох спортивних майданчиків 

(с.Миколаївка, с.Сосни)

Облаштування восьми дитячих 

майданчиків 

(Літин, с.Селище,с.Балин,с.Багринів

ці, с.Городище,с.Кулига,с.Гавришів

ка)



ДЯКУЄМО ЗА УВАГУ !
Дякуємо за увагу !


