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Про затвердження звіту голови постійної
комісії
селищної
ради
з
питань
планування,
бюджету,
фінансів
та
управління
комунальною
власністю
Самолюка М.М.
Керуючись Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні»,
селищна рада
ВИРІШИЛА:
1. Затвердити звіт голови постійної комісії селищної ради з питань
планування, бюджету, фінансів та управління комунальною власністю
Самолюка М.М. (звіт додається)
2. Керівникам структурних підрозділів розробити план заходів по усуненню
недоліків в місячний термін.
3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з
питань дотримання прав людини, законності, профілактики, злочинності,
запобігання корупції, депутатської діяльності, етики та регламенту (голова
комісії Кліпановська Н.М.

Селищний голова

І. Тисячний

Звіт голови комісії з питань планування,
фінансів, бюджету та соціально – економічного розвитку
Летичівської селищної ради за 2017 рік

Комісія з питань планування, фінансів, бюджету та соціально –
економічного розвитку протягом 2017 року провела 15 засідань, на яких
було розглянуто більше 230 питань. Не було жодного зібрання, де б не
піднімалися питання, пов’язані з наповнюванням бюджету громади, його
змінами та ефективним використанням коштів.
Приємно відмітити те, що із запланованих надходжень в сумі
42345,3 тис.грн. громада зібрала 57372,9 тис.грн., що на 15027,6 тис.грн.
більше запланованого.
Якщо в 2016 році трансфери з державного бюджету в загальній
структурі доходів склали 60 %, то в 2017 році вони зменшилися до 51,3 %. Це
означає, що громада успішно рухається в напрямку фінансової незалежності,
демонструючи свою економічну спроможність.
Головними складовими по надходженню податків до місцевого
бюджету є:
- ПДФО – 29,3 млн.грн.,
- Акцизний податок – 9,1 млн.грн.,
- Місцеві податки та збори (земельний податок, єдиний податок,
податок на майно) – 17,2 млн.грн.
Варто зауважити про те, що в 2017 році ми вперше скористалися
банківською послугою з розміщення тимчасово вільних коштів селищного
бюджету на депозитному рахунку, внаслідок чого отримали додатково 215,3
тис.грн грошових надходжень. Наголошую, що сума вільного залишку, не
використаного протягом 2017 року, становить 6190,5 тис.грн. У випадку
укладення договору банківського вкладу (депозиту) на цю суму, до бюджету
додатково надійшло б більше 400,0 тис.грн.
У 2017 році держава теж не забула про нас і виділила субвенцію
на розвиток інфраструктури ОТГ, сума якої становить 9026,5 тис.грн.,
889,8 тис.грн. на соціально – економічний розвиток, 548,8 тис.грн на
відшкодування вартості лікарських засобів (програма «Доступні ліки») і

45,2 тис.грн. субвенції на інклюзивне навчання. Загальна сума становить
10510,3 тис.грн.
У першу чергу хочу зупинитися на використанні державної
субвенції на розвиток інфраструктури (9026,5 тис.грн). На придбання
спецавтомобіля МАЗ, який ми передали в оренду КГП «Злагода», витрачено
2299,5 тис.грн., на проведення капітального ремонту доріг перераховано
3590,6 тис.грн., на проведення реконструкції та будівництво мереж
водопроводу - 826,0 тис.грн., на будівництво ліній електропередач для
вуличного освітлення використано 1261,0 тис.грн., 264,9 тис.грн. було
перераховано на будівництво спортивного майданчика, ще 372,6 тис.грн.
використано на
капітальний ремонт даху в Грушковецькому ДНЗ і
292,8 тис.грн. – на капітальний ремонт системи опалення Центру творчості
дітей та юнацтва.
Таким чином, залишок невикористаних коштів державної субвенції на
розвиток інфраструктури склав 119,1 тис.грн.
Крім того, не змогли використати кошти на соціально – економічний
розвиток (889,8 тис.грн), які були передбачені на будівництво свердловин та
водогонів в с. Гречинці, с. Майдан-Голенищівський та с. Сахни в сумі
450,6 тис.грн., але вони переходять залишком на 2018 рік.
Хотілося б показати кращі результати у роботі, яка проводиться по
ремонту каналізаційно-напірної станції, де у 2017 році не використано
553,0 тис.грн. із 790,2 тис.грн., які ми виділили на співфінансування
реконструкції даного об’єкту.
І так, куди ми здійснили розподіл бюджетних надходжень у 2017 році,
сума яких склала 63711,9 тис.грн., у тому числі: 42345,3 тис грн. –
запланована сума бюджету, 15027,6 тис.грн – кошти від перевиконання
бюджету, 6339,0 тис.грн.- вільний залишок, який перейшов з 2016 року.
Переходимо до аналізу фінансування та використання коштів
підрозділах в загальному.

по

Освіта
За рахунок коштів селищного бюджету заклади відділу освіти
профінансовано на суму 29,1 млн.грн., у тому числі, 4,7 млн. грн. з коштів
перевиконання селищного бюджету. Приємно відмітити, що державна
субвенція на інклюзивне навчання (45,2 тис.грн.) використана на 100 %, що
не можна сказати про решту сум.

Невикористані кошти зазначеними підрозділами складають 2909,4 тис.грн., в
тому числі 510,0 тис.грн. – співфінансування на придбання шкільного
автобуса, 224,7 тис.грн. – капітальний ремонт системи опалення і душової
кабіни дитячо-юнацької спортивної школи та 1190,0 тис.грн. коштів, які були
повернуті до обласного бюджету в зв’язку з тим, що не було придбано
шкільний автобус.
По центру творчості дітей та юнацтва залишки
асигнувань - 60,7 тис.грн., але чомусь проплата за спожиту електроенергію
становить «0».
Крім того, на рахунку залишились кошти освітньої субвенції в сумі
1567,9 тис.грн., які в минулому році планувались на виплату заробітної плати
з нарахуваннями. В поточному році кошти можуть бути спрямовані на
оновлення матеріально – технічної бази шкіл.
Планові капіталовкладення по дошкільних навчальних закладах склали
1028,1 тис.грн., фактично використано 974,5 тис.грн. На перший погляд
здається, що це не велика сума, але з врахуванням кількості дітей в
дошкільних навчальних закладах капіталовкладення на одну дитину склали
1435 грн., тоді як на одного жителя громади - 921,5 грн. Крім того, якщо
прямі планові витрати по дошкільних навчальних закладах в 2017 році
склали 13756,3 тис.грн., що становить в середньому 19,7 тис.грн. на одну
дитину, то фактично ми витрачаємо 32,7 тис.грн. Одними із самих витратних
дошкільних навчальних закладів є Снітівський ДНЗ – 56,8 тис.грн. на одну
дитину в рік, Летичівський ДНЗ «Журавлик» - 56,3 тис.грн. та Вербецький
ДНЗ – 45,2 тис.грн. відповідно.
Культура
Відділ культури теж фінансується на 100 % з бюджету громади, що в
сумарному вигляді становить 6964,0 тис.грн., в тому числі при уточненні
селищного бюджету в 2017 році установи галузі додатково отримали 1238,3
тис.грн.
Неосвоєними залишились кошти в сумі 50,0 тис.грн., які були виділені
30.03.2017 року на придбання приміщення під клуб в с.Грушківці. Решта
коштів використана в повному обсязі.
Приємно відмітити, що відділ культури перейшовши в листопаді
місяці на нову форму трудових відносин з артистами народного хору,
зекономив 92,5 тис.грн., але якби це було введено на початку року, то сума
економії склала б 149,0 тис.грн.

Хочеться декілька слів сказати про роботу бібліотек по населених
пунктах громади, а саме співвідношення читачів до зареєстрованого
населення (Додаток 1).
Територіальний центр соціального обслуговування
(надання соціальних послуг)
Територіальний центр соціального обслуговування (надання
соціальних послуг) профінансовано в 2017 році на суму 3292,9 тис.грн. Хочу
відмітити, що не використовуються в повному обсязі кошти по спеціальному
фонду, тобто за надання платних послуг, залишок яких на 01.01.2018 року
складає 336,1 тис.грн.
Центр первинної медико – санітарної допомоги
На первинну ланку сімейної медицини в 2017 року з селищного
бюджету було виділено кошти в сумі 1860,6 тис.грн., в тому числі на виплату
заробітної плати – 1416,5 тис.грн. Крім того, за рахунок трансферів з
державного бюджету були передбачені видатки в сумі 548,3 тис.грн. на
відшкодування вартості лікарських засобів на лікування окремих
захворювань, з яких не використано 14,5 тис.грн.
Також на рахунок вказаного підрозділу надійшло 5078,7 тис.грн.
медичної субвенції, 323,0 тис.грн. додаткової дотації на оплату комунальних
послуг та енергоносіїв, 135,0 тис.грн. субвенції на соціально – економічний
розвиток окремих територій (капітальний ремонт Новокостянтинівської
амбулаторії) та 150,0 тис.грн. стабілізаційної дотації на виплату матеріальної
допомоги немедичним працівникам. Весь обсяг вищезазначених коштів
освоєно в повній мірі.
У контексті питання медицини хочу сказати декілька слів про
допомогу, яку ми надали Летичівській районній лікарні, в сумі
2669,9 тис.грн., а саме:
на покриття заборгованості по заробітній платі – 1465,5 тис.грн.,
на придбання обладнання – 529,0 тис.грн.,
на проведення ремонту приміщень та обладнання – 475,8 тис.грн.,
на оплату комунальних послуг та енергоносіїв - 74,5 тис.грн.
на інші витрати – 125,1 тис.грн.

Декілька слів щодо фінансово – господарської діяльності в сфері
житлово-комунального господарства громади.
Залишок коштів, запланований протягом року, але не використаний
станом на кінець 2017 року, склав 6190,5 тис.грн. Ми тут нічого не втратили,
тому що він перейшов на 2018 рік, але що це означає? Або не вміємо
планувати нашу господарську діяльність, або не в змозі ефективно
використовувати те, що запланували.
Так в поточному році було спрямовано 3772,9 тис.грн. на благоустрій
населених пунктів, а профінансовано 3207,7 тис.грн., не використані
залишились 565,5 тис.грн. На ремонт доріг, з урахуванням проведених
уточнень, ми запланували 3585,2 тис.грн., а використали на 867,0 тис.грн.
менше.
За 2016 рік профінансовано та виготовлено 35 проектно – кошторисних
документацій на суму 524,7 тис.грн., в 2017 році ще 38, вартістю
584,2 тис.грн. Всього на виготовлення вищевказаних документацій витрачено
1109,4 тис.грн., з яких протягом двох останніх років реалізовано 43 проекти,
а не реалізованими залишились 29.
Одними із найзатратніших та проблемних залишаються проектні
документації, виготовлені та оплачені ще в 2016 році, а саме:
капітальний ремонт Новокостянтинівської АЗПСМ – 35,0 тис.грн.;
реконструкція (добудова) приміщення Летичівського ДНЗ № 4
50,0 тис.грн.;

-

будівництво каналізаційного колектора по вул. Кармалюка – 32,6 тис.грн.;
реконструкція будівлі музичної школи під музей – 121,8 тис.грн.
(38,5 тис.грн. і 83,3 тис.грн.).
Взагалі витрати по неосвоєних на сьогоднішній день проектах
складають 419,4 тис.грн.
Я вважаю, що є над чим задуматись і працювати новоствореному
профільному управлінню.
А нам всім бажаю мудрості, виваженості, взаєморозуміння в прийнятті
наших рішень та спільності в бажанні досягнути як найкращих результатів у
сфері соціально-економічного розвитку громади та зміцнення її позицій для
забезпечення гідного та комфортного життя всіх жителів об’єднаної громади.

