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 ЛЕТИЧІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА  

ЛЕТИЧІВСЬКОГО РАЙОНУ ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 

  Р І Ш Е Н Н Я 
VІІ скликання 

Шістдесят другої сесії 

 

21.12.2018 р.                                      Летичів                                      №   39 
 

 

 

Про селищний бюджет Летичівської  

селищної ради на 2019 рік 

 

 Керуючись Бюджетним кодексом України, пунктом 23 статті 26 

Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», селищна рада  

                  

                                                     ВИРІШИЛА: 

 

        1. Визначити на 2019 рік: 

-  доходи селищного бюджету у сумі 143 756 493 гривень, у тому числі 

доходи загального фонду селищного бюджету – 141 046 688 гривень та 

доходи спеціального фонду селищного бюджету – 2 709 805 гривень згідно з 

додатком 1 до цього рішення; 

-  видатки селищного бюджету у сумі 143 756 493  гривень, у тому числі 

видатки загального фонду селищного бюджету – 134 766 688 гривень та 

видатки спеціального фонду селищного бюджету – 8 989 805  гривень; 

- профіцит за загальним фондом селищного бюджету у сумі 6 280 000 

гривень згідно з додатком 2 до цього рішення. 

- дефіцит за спеціальним фондом селищного бюджету у сумі  6 280 000 

гривень згідно з додатком 2 до цього рішення. 

- оборотний залишок бюджетних коштів обласного бюджету у розмірі 

50000 гривень, що становить 0,038 відсотків видатків загального фонду 

селищного бюджету, визначених цим пунктом; 

- резервний фонд селищного бюджету у розмірі 120 000 гривень, що 

становить 0,089 відсотків видатків загального фонду селищного бюджету, 

визначених цим пунктом. 

2. Затвердити бюджетні призначення головним розпорядникам коштів 

селищного бюджету на 2019 рік у розрізі відповідальних виконавців за 

бюджетними програмами згідно з додатками  3, 4 до цього рішення. 
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 3. Затвердити на 2019 рік міжбюджетні трансферти згідно з додатком 5 

до цього рішення. 

           Дозволити Летичівській селищній раді  при надходженні в 

міжсесійний період трансфертів (дотацій, субвенцій) з державного та 

місцевих бюджетів понад обсяги, враховані в селищному бюджеті на 2019 

рік, збільшувати обсяг доходів та видатків селищного бюджету на суму 

трансфертів, одержаних з  державного та місцевих бюджетів та проводити 

розподіл та перерозподіл зазначених трансфертів між головними 

розпорядниками коштів селищного бюджету   за погодженням з постійною 

комісією селищної ради з  питань планування, бюджету, фінансів та 

соціально – економічного розвитку. Зазначені зміни вважати змінами, 

внесеними до селищного  бюджету     на 2019 рік. 

         4. Затвердити на 2019 рік розподіл коштів бюджету розвитку на 

здійснення заходів на будівництво, реконструкцію і реставрацію об`єктів 

виробничої, комунікаційної та соціальної інфраструктури за об`єктами згідно 

з додатком 6 до цього рішення. 

5. Затвердити розподіл витрат селищного бюджету на реалізацію 

місцевих/регіональних програм у сумі 7 306 111 гривень згідно з додатком 7 

до цього рішення. 

6. Установити, що у загальному фонді селищного бюджету на 2019 рік 

до доходів належать надходження, визначені статтею 64 Бюджетного кодексу 

України та трансферти, визначені статтею 97 Бюджетного кодексу України 

(крім пункту 11
1
 частини 1 цієї статті). 

        7. Установити, що джерелами формування спеціального фонду 

селищного бюджету на 2019 рік: 

       1) у частині доходів є надходження, визначені статтею 69
1 

Бюджетного 

кодексу України та трансферти, визначені пунктом 11
1
 частини 1 статті 97 

Бюджетного кодексу України; 

       2) у частині фінансування є надходження, визначені пунктом 10 частини 

1 статті 71 Бюджетного кодексу України; 

          8. Визначити на 2019 рік відповідно до статті 55 Бюджетного кодексу 

України захищеними видатками селищного бюджету видатки загального 

фонду на:   

- оплату праці працівників бюджетних установ; 

- нарахування на заробітну плату; 

- придбання медикаментів та перев'язувальних матеріалів; 

- забезпечення продуктами харчування; 

- оплату комунальних послуг та енергоносіїв; 

http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/5515-17/print1361171652066942#n107
http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/5515-17/print1361171652066942#n107
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- поточні трансферти населенню; 

- поточні трансферти місцевим бюджетам. 

9. Відповідно до частини 8 статті 16 Бюджетного кодексу України 

надати право Летичівській селищній раді в межах поточного бюджетного 

періоду здійснювати на конкурсних засадах розміщення тимчасово вільних 

коштів селищного бюджету на депозитах    в сумі 4 000 000  гривень       з 

подальшим поверненням таких коштів до кінця поточного бюджетного 

періоду.  

  10. Надати право Летичівській селищній раді отримувати, відповідно 

до статті 73 Бюджетного кодексу України, позики на покриття тимчасових 

касових розривів селищного бюджету, пов’язаних із забезпеченням 

захищених видатків загального фонду, в першу чергу, на оплату праці 

працівників бюджетних установ та нарахування на заробітну плату, 

придбання продуктів харчування та медикаментів, оплату комунальних 

послуг та енергоносіїв, які відповідно до статті 43 Бюджетного кодексу 

України в обов’язковому порядку покриваються Головним управлінням 

Державної казначейської служби України в області в межах поточного 

бюджетного періоду за рахунок коштів єдиного казначейського рахунку на 

договірних умовах без нарахування відсотків за користування цими коштами 

з обов’язковим їх поверненням до кінця поточного бюджетного періоду. 

 11. Головним розпорядникам коштів селищного бюджету забезпечити: 

1) затвердження паспортів бюджетних програм протягом 45 днів з дня 

набрання чинності цим рішенням; 

2) здійснення управління бюджетними коштами у межах встановлених 

їм бюджетних повноважень та оцінки ефективності бюджетних програм, 

забезпечуючи ефективне, результативне і цільове використання бюджетних 

коштів, організацію та координацію роботи розпорядників бюджетних 

коштів нижчого рівня та одержувачів бюджетних коштів у бюджетному 

процесі; 

3) взяття бюджетних зобов'язань та здійснення витрат бюджету з 

урахуванням вимог чинного бюджетного законодавства; 

4) доступність інформації про бюджет відповідно до законодавства, а 

саме: 

- здійснення публічного представлення та публікації інформації про 

бюджет за бюджетними програмами та показниками, бюджетні призначення 

щодо яких визначені цим рішенням, відповідно до вимог та за формою, 

встановленими Міністерством фінансів України, до 15 березня 2020 року; 

- оприлюднення паспортів бюджетних програм у триденний строк з дня 

затвердження таких документів. 

5) забезпечити в першочерговому порядку потребу в коштах на оплату 

праці працівників бюджетних установ відповідно до встановлених 

законодавством України умов оплати праці та розміру мінімальної заробітної 
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плати; проведення розрахунків за електричну  енергію, водопостачання, 

водовідведення, інші енергоносії   та послуги зв’язку, які споживаються 

бюджетними установами, та укладання договорів за кожним видом 

енергоносіїв у межах встановлених лімітів споживання енергоносіїв  у 

натуральних показниках для кожної бюджетної установи, виходячи  з обсягів 

відповідних бюджетних асигнувань.  

         12. У процесі виконання селищного бюджету за обґрунтованим 

поданням головного розпорядника коштів селищного бюджету Летичівська 

селищна рада  у межах загального обсягу бюджетних призначень за 

бюджетною програмою окремо за загальним та спеціальним фондами 

здійснює перерозподіл бюджетних асигнувань, затверджених у розписі 

бюджету та кошторисі в розрізі економічної класифікації видатків бюджету. 

 У межах загального обсягу бюджетних призначень головного 

розпорядника бюджетних коштів перерозподіл видатків за бюджетними 

програмами, збільшення видатків розвитку за рахунок зменшення інших 

видатків, а також зміни розмірів, мети та обмеження в часі бюджетних 

призначень здійснюються за рішенням сесії селищної ради, погодженим з 

постійною комісією селищної ради з питань планування, бюджету, фінансів 

та соціально – економічного розвитку.  

 13. Якщо після прийняття селищною радою рішення про селищний 

бюджет на 2019 рік повноваження на виконання функцій передається 

відповідно до законодавства від одного головного розпорядника бюджетних 

коштів до іншого головного розпорядника бюджетних коштів, дія 

бюджетного призначення не припиняється і застосовується для виконання 

тих самих функцій чи послуг іншим головним розпорядником бюджетних 

коштів, якому це доручено. 

Передача бюджетних призначень здійснюється за рішенням селищної 

радиї, погодженим з постійною комісією селищної ради з питань планування, 

бюджету, фінансів та соціально – економічного розвитку. 

Зазначені зміни вважати змінами, внесеними до селищного бюджету на 

2019 рік.  

        14. Установити, що це рішення набирає чинності з 1 січня 2019 року. 

        15. Додатки 1 - 7 до цього рішення є його невід’ємною частиною.    

        16. Секретарю селищної ради забезпечити оприлюднення цього рішення 

в десятиденний строк з дня його прийняття відповідно до частини четвертої 

статті 28 Бюджетного кодексу України. 

        17. Контроль за виконанням рішення покласти на начальника відділу 

фінансів селищної ради (Смаглюк Л.Д.) та постійну комісію селищної ради з 

питань планування, бюджету, фінансів та соціально – економічного розвитку 

(голова комісії Самолюк М.М.). 

 

Голова ради                  І.Тисячний 
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І. ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА 

ДО ПРОЕКТУ СЕЛИЩНОГО БЮДЖЕТУ ЛЕТИЧІВСЬКОЇ 

СЕЛИЩНОЇ РАДИ  НА 2019 РІК 

 
 

1. Інформація про соціально-економічний стан Летичівської 

селищної ради  у 2018 році та прогноз її розвитку на 2019 бюджетний рік, 

покладені в основу проекту селищного бюджету 

 

Соціально-економічний розвиток селищної ради за січень-вересень 

2018 року 

                                                       

                                                

           Протягом 2018 року робота Летичівської селищної ради 

зосереджувалася на виконанні комплексу заходів, спрямованих на 

максимальну мобілізацію ресурсів, розв’язання  соціальних питань. 

Виконкомом  та структурними підрозділами селищної ради вживалися 

відповідні заходи щодо забезпечення комплексного розвитку селищної ради, 

належного функціонування установ бюджетної сфери, інфраструктури та 

соціальної захищеності населення.  

             З метою вирішення актуальних питань життєдіяльності громади 

особлива увага приділялася організації виконання завдань і заходів Стратегії 

розвитку Летичівської селищної об’єднаної територіальної громади на 2018-

2022 роки, Програми соціально- економічного та культурного розвитку 

Летичівської селищної ради  на 2018 рік, місцевих програм соціально-

економічного розвитку. Найбільш актуальні для громади питання 

аналізувалися на засіданнях виконкому  та відповідних нарадах.  

   Для забезпечення стабільного соціально – економічного розвитку 

громади, функціонування всіх систем його життєдіяльності селищною радою 

проводилась ефективна бюджетна політика. 

В сфері промисловості спостерігається нарощування темпів реалізації 

виробленої продукції. Темпи росту реалізованої промислової продукції 

мають усі 5 промислових підприємств, що здійснюють діяльність на 

території Летичівської селищної ради (ТОВ “Термопласт”, ТОВ “Летичівська 

меблева фабрика”, ТОВ “Летичівський комбікормовий завод”, ДП 

“Летичівське лісове господарство”, ТОВ “Стімул-плюс”).  

За 10 місяців 2018 року обсяг реалізованої промислової продукції склав 

169108,5 тис. грн., що на 58888,2 тис. грн. більше, ніж за аналогічний період 

2017 року, темп росту становить 153,4%. 

У 2019 році очікується збереження позитивної тенденції зростання 

обсягу реалізованої промислової продукції на рівні 107,5%. 

В оренду передано із земель комунальної власності 33,8 га, у тому 

числі 19,6 га юридичним особам та 14,2 га фізичним особам. 

На території громади загальна площа сільськогосподарських угідь 

складає 43866,79 га, з яких використовується 33863,87 га, в т.ч. площа земель 
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сільськогосподарського призначення, які передано в оренду та обробляються 

сільськогосподарськими підприємствами, становить 22548,91 га. 

Основну частину земель сільськогосподарського призначення 

обробляють сільськогосподарські підприємства: 

  СТОВ «Промінь» – 5726,61 га; 

  ТОВ «Агрофірма «Обрій» – 5742,09 га;  

  ТОВ «Летичів-Агро» – 4626,21 га. 

За 9 місяців 2018 року сільськогосподарськими підприємствами району 

вироблено валової продукції на 107 млн.грн., в тому числі валової продукції 

рослинництва на 96,5 млн.грн, тваринництва – 10,5 млн.грн. 

Встановлено зрошувальну систему VALLEYR вартістю понад 7 млн. 

грн. у СТОВ «Промінь», що входить до «Агрохолдингу-2012». 

Надано дозвіл на розроблення  детального плану території цегельного 

заводу для будівництва печей для сушки цегли в кількості 2 штук площею 

7,4245 га в селі Новокостянтинів. 

Летичівською селищною радою надано погодження на передачу в 

користування земельних ділянок для будівництва сонячних електростанцій, 

отримано кадастровий номер: 

– ТОВ «Енерго-2018» – 28,22 га за межами смт Летичів Летичівського 

району Хмельницької області. 

У 2018 році здійснено продаж двох земельних ділянок, а саме: 

земельної ділянки площею - 0,1275 га по вул. Савіцького Юрія, 90/2, та  

земельної ділянки площею 1,9416 га по вул. Кармалюка, 83/4.  До місцевого 

бюджету  від продажу землі надійшло 507,1 тис. грн. 

Проведено роботи по підготовці матеріалів для передачі земель 

державної власності (земель запасу та резерву) в комунальну власність. 

Підготовлено до передачі 135 сформованих ділянок – площею 2974,01 га та 

417 га,  які були сформовані шляхом проведеної інвентаризації – площею 

2579,5 га. Також проведено інвентаризацію нерозпайованих земель площею 

6205 га. 

             У 2018 році здійснювалась робота з виготовлення містобудівної 

документації по населених пунктах Летичівської ОТГ. 

              З метою всебічної підтримки розвитку тваринництва в приватному 

секторі, селищною радою  проводилася планова робота над створенням 

громадських пасовищ за рахунок земель державної та комунальної  

власності.   

             У 2018 році  зареєстровано право комунальної власності на 22 

громадські пасовища загальною площею 341,5873 га.  У стадії розробки 

перебуває документація по 17 земельних ділянках для створення 

громадських  пасовищ загальною площею 152,3509 га. 

             Укладено договора оренди земельних часток (паїв) на загальну 

площу. Нараховано 77971,6 тис.грн орендної плати, середній відсоток 

виплати від грошової вартості орендованої земельної частки (паю) становить 

9 %.  
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   З метою залучення інвестиційних коштів сформовано перелік вільних 

приміщень та земельних ділянок на території Летичівської селищної 

об’єднаної територіальної громади, які можуть бути запропоновані для 

інвестиційних пропозицій. Оновлено інвестиційний паспорт Летичівської 

селищної об’єднаної територіальної громади. 

   

              З метою енергозбереження   з селищного бюджету виділено кошти в 

сумі 1455,3 тис. грн.   на реалізацію енергозберігаючих заходів у закладах 

культури, освітніх закладах, закладах охорони здоров’я, дитячо-юнацькій 

спортивній школі.  

            Послуги в сфері житлово-комунального господарства надає 

комунальне госпрозрахункове підприємство “Злагода” в смт Летичів. У 2018 

році на поповнення статутного фонду КГП «Злагода» було спрямовано 200,0 

тис.грн. з селищного бюджету. 

За рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на 

формування інфраструктури об’єднаних територіальних громад у 2018 році 

реалізовувались 11 проектів на суму 6126,0 тис. грн.:  

 в сфері водопостачання – 3 об’єкти по вул. Кармалюка, 

вул.Пушкіна, вул.Соборній на суму 1031,412 тис. грн.; 

 придбання спецтехніки для КГП «Злагода» на суму 2146,0 тис. грн.;  

 капітальний ремонт доріг – 4 об’єкти (вул.Комарова, вул.Мазура 

Василя, вул.Войтова, вул.Осліковського) на суму 2802,442 тис. грн.;  

 придбання обладнання для системи оповіщення про надзвичайні 

ситуації – 94,737 тис. грн.;  

 придбання протипожежного оснащення для місцевих пожежних 

команд – 51,409 тис. грн. 

За рахунок коштів Державного фонду регіонального розвитку у 2018 

році реалізовувались проекти:  

1. Реконструкція очисних споруд смт Летичів – кошти ДФРР 2,718 млн. 

грн., співфінансування з селищного бюджету 303 тис. грн. 

2. Реконструкція Летичівського НВК №2 «ЗОШ І-ІІІ ступенів–гімназія» 

– кошти ДФРР 4 млн. грн., співфінансування з селищного бюджету 1 млн. 

грн. 

    Однією із найважливіших проблем в громаді є ситуація із 

водопостачанням населених пунктів.  За рахунок коштів субвенції з 

державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів соціально – 

економічного розвитку теритоій та співфінансування з селищного бюджету в 

2018 році здійснювалась реалізація 3 проектів, а саме будівництво 

свердловин та мереж водопостачання в селах Гречинці, Сахни та  Майдан – 

Голенищівський на загальну суму 1376,7 тис.грн. 

   Також за рахунок коштів субвенції з державного бюджету місцевим 

бюджетам на здійснення заходів соціально – економічного розвитку теритоій 

та співфінансування з селищного бюджету здійснювалось будівництво ліній 

електропередач вуличного освітлення села Марківці на суму 299,9 тис.грн. 
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             Станом на 01.12.2018 р. з селищного бюджету профінансовано 

видатків на здійснення поточного ремонту та утримання доріг в сумі 3271,7 

тис.грн., в тому числі 2675,7 тис.грн. – комунальних доріг та 170,0 тис.грн. -  

доріг загального користування місцевого значення. 

 

              Здійснено ряд робіт з благоустрою населених пунктів, а саме: по 

обрізці дерев, прибирання вулиць і кладовищ, вивезення сміття,  очищення 

колодязів, придбання огорожі, воріт на кладовища смт.Летичів та 

с.Новокостянтинів, придбання ламп вуличного освітлення.  

              Державну політику в галузі освіти громади забезпечують: 8 

навчальних закладів, в т.ч. опорний заклад Летичівський навчально-виховний 

комплекс №1 «Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів-ліцей» з трьома філіями І  

ступеня, в яких навчається 2023 дитини, 14 дошкільних навчальних закладів, 

де виховується 694 дітей, Летичівський центр творчості дітей та юнацтва – 

964 вихованця, Летичівська дитячо-юнацька спортивна школа – 248 

вихованців. Протягом 2018 року поліпшено матеріально-технічну базу 

навчальних закладів освіти.  

    Мережа закладів культури становить 55 установ: 23 бібліотеки, 31 

будинків культури та клубів, Летичівська дитяча музична школа, де 

навчається 173 учні. Протягом 2018 року здійснено ремонтні роботи в 6 

будинках культури та клубах і публічній бібліотеці на загальну суму 405,5 

тис.грн.,  поліпшено матеріально-технічну базу закладів. 

              На території громади функціонує 26 фельдшерсько-акушерських 

пунктів, 4 амбулаторії загальної практики сімейної медицини (Летичівська, 

Новокостянтинівська, Грушковецька  та Голенищівська). Відвідування по 

ЦПМСД за 9 місяців 2018 р. становить – 56236 чол., викликів на дім 

здійснено –4878. На денному стаціонарі при поліклініці проліковано – 802 

чол., вдома – 779 чол. За 9 місяців здійснено 109 виїздів на село, оглянуто 

1905 чол.  

              Протягом 2018 року здійснено поточні ремонти в 4 закладах охорони 

здоров’я.  

   Розпочато реалізацію проекту «Будівництво Новокостянтинівської 

амбулаторії загальної практики сімейної медицини по вул.Центральній в 

с.Новокостянтинів», 5,385 млн.грн. – кошти субвенції з державного бюджету 

на розвиток системи охорони здоров’я у сільській місцевості та 598,3 тис.грн. 

– співфінансування з селищного бюджету. 

 

               Cтаном на 01.12.2018 року Летичівським територіальним центром 

соціального обслуговування (надання соціальних послуг) виявлено 1595 

громадян похилого віку, інвалідів, які перебувають у складних життєвих 

обставинах і потребують соціального обслуговування(надання соціальних 

послуг), обслужено – 1595  осіб.  З них  одиноких – 382 особи,  

самотньопроживаючих  - 1213 особи. Надано послуг на безоплатній основі – 

102392. Надано платних послуг – 16518 на суму 149287 гривень.  
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                  Прогноз соціально-економічного розвитку громади на 2019 рік 

З метою забезпечення стабільної економічної ситуації та розв’язання 

соціальних питань у 2018 році   прийнята Програма соціально-економічного 

та культурного розвитку Летичівської об’єднаної територіальної громади на 

2019 рік, інші цільові галузеві програми. 

Темп зростання обсягу реалізованої промислової продукції в 2019 році  

прогнозується в розмірі 103% до попереднього року. Приріст валової 

продукції визначатимуть галузі, які виробляють продукцію промисловості в 

кількості 5 промислових підприємств. В промисловості найбільшу питому 

вагу займатимуть підприємства переробної галузі – виробництво комбікормів 

та виробів з полімерів. 

Продовжуватиметься робота з забезпечення сталого функціонування 

та розвитку житлово-комунального господарства, поліпшення стану доріг, 

подальшого активного впровадження енергозберігаючих технологій в 

закладах бюджетної сфери, підвищення якості надання освіти, ефективне 

функціонування опорної школи, збереження культурної спадщини, надання 

якісних медичних послуг, зниження рівня поширення негативних соціальних 

явищ у дитячому та молодіжному середовищі. 

 

ІІ. Оцінка доходів селищного  бюджету з урахуванням втрат 

доходів селищного бюджету внаслідок наданих селищною радою 

податкових пільг 

 

  До загального   фонду селищного  бюджету за доходами ( без 

врахування трансфертів) у січні-листопаді  2018 року надійшло 67656,0 

тис.грн., що становить  100,5 відсотків до планових призначень,  

затверджених селищною радою з урахуванням уточнень на звітний період  

або 318,8 тис.грн. перевиконання, 92,5 % до річних планових призначень. 

   Основним бюджетоутворюючим джерелом доходів селищного   

бюджету в поточному році залишається податок на доходи фізичних осіб, 

питома вага якого в загальних надходженнях становить 52,9 %,   за звітний 

період надійшло 35808,8 тис.грн., що становить 92,5 % до річних планових 

призначень та 101,3 % до плану звітного періоду.  

    Податку на майно надійшло 10679,7 тис.грн. (15,8 % до загального 

обсягу), в тому числі надходження плати за землю становлять 9690,7 тис.грн.  

Планові призначення звітного періоду виконано на  90,6 %.     

     Єдиного податку надійшло за січень – листопад надійшло 9615,8 

тис.грн., що становить 106,2 % до планових призначень звітного періоду  або 

561,1 тис.грн. перевиконання. Річні планові призначення виконано на 99 %.  

    Акцизного податку з реалізації  підакцизних товарів надійшло 

9247,4 тис.грн., що становить 101,9 % до планових призначень  січня – 

листопада, перевиконання становить  169,2 тис.грн.    
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   Одним з джерелом надходження доходної частини є рентна плата за 

використання лісових ресурсів місцевого значення, якої за звітний період 

надійшло 1181,1 тис.грн., що становить  111,3 % до планових призначень  

звітного періоду.  

   Плати за надання інших адміністративних зборів за  11 місяців 

надійшло 571,3 тис.грн., що становить 97,7 % до планових призначень 

звітного періоду. 

 

Доходи селищного бюджету по загальному та спеціальному фондах 

(без урахування міжбюджетних трансфертів) на 2019 рік обраховані в сумі 

143756,5 тис.грн. Селищною  радою рішення щодо надання податкових пільг 

не приймалися. 

  

            Ш. Пояснення до основних положень проекту рішення                     

про  селищний бюджет, включаючи аналіз пропонованих обсягів 

видатків і кредитування за бюджетною класифікацією 

 

                            

                          Доходи  загального фонду селищного бюджету 

Дохідна частина проекту селищного бюджету на 2019 рік 

розроблена на основі норм чинного Податкового і Бюджетного кодексів 

України та інших законодавчих актів із врахуванням фактичної податкової 

бази. 

 При прогнозуванні дохідної частини селищного бюджету на 2019 рік 

було враховано: 

  статистичні показники, які використовуються при розрахунку 

прогнозних надходжень податків та зборів, зокрема за 2017 рік, очікувані 

макропоказники Мінекономрозвитку на 2018 рік та прогнозні на 2019-2021 

роки за І сценарієм, затверджені постановою Кабінету Міністрів України 

від 11.07.2018 № 546; 

 фактичне виконання дохідної частини бюджету за результатами 

2016 - 2017 років та 11 місяців поточного року; 

 наявну податкову базу 2018 року. 

 

Збільшення надходжень по загальному фонду пояснюється зростанням 

податку на доходи фізичних осіб на 9 відсоткыв у зв’язку із підвищенням 

рівня мінімальної заробітної плати із 3723 грн. до 4173 грн.  

Водночас обсяг загального фонду селищного бюджету збільшується на 

обсяг рентної плати за спеціальне використання лісових ресурсів у зв’язку із 

прийняттям Закону України «Про внесення змін до Бюджетного кодексу 

України», яким передбачено зарахування з 1 січня 2019 року даного платежу 
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в розмірі - 13% до державного бюджету та 37% до бюджетів органів 

місцевого самоврядування (міста обласного значення, районних та ОТГ). 

 

                У запропонованому проекті рішення сесії  селищної  ради «Про 

селищний  бюджет Летичівської селищної ради на 2019 рік» обсяг доходів  

селищного  бюджету  становить в сумі  143756,5 тис.грн., в тому числі 

доходи загального фонду складають 141046,7 тис.грн., доходи спеціального 

фонду 2709,8 тис.грн.  

                                      

Обсяг власних доходів загального фонду Летичівської селищної 

ради обраховано  в сумі   77449,8 тис. гривень.  
    Прогнозні показники доходів загального фонду селищного бюджету 

на 2019 рік, у порівнянні із очікуваними надходженнями у 2018 році, 

збільшено на 4322,0 тис. грн. або на 5,9 % та становлять 77499,8 тис. гривень. 

 

             Основним джерелом надходжень загального фонду є податок на 

доходи фізичних осіб, питома вага якого становить   54,5 % від 

прогнозованого показника  доходів загального фонду 2019 року  становить   

42196,1 тис.гривень. 

            Прогнозні надходження на 2019 рік податку на  доходи фізичних осіб, 

розраховано з урахуванням ставок оподаткування доходів фізичних осіб, 

передбачених нормами Податкового кодексу  і  основних показників 

економічного та соціального розвитку громади на 2019 рік. Розрахунок 

податку проведено, виходячи з прогнозного фонду оплати праці на 2019 рік, 

чисельності працюючих по громаді рівня середньої заробітної плати, а також 

бази та діючих ставок оподаткування доходів фізичних осіб.   

Основні чинники, які вплинуть на надходження податку на доходи 

фізичних осіб: 

 застосування єдиної ставки (18%) оподаткування доходів фізичних 

осіб; 

 підвищення мінімальної заробітної плати та прожиткового мінімуму; 

 зниження податкового навантаження на громадян, за рахунок 

надання податкової соціальної пільги на рівні 50% прожиткового мінімуму 

для працездатних осіб для будь-якого платника податку за умови, що дохід 

не перевищує 1,4 прожиткового мінімуму для працездатних осіб, визначено у 

сумі 60,0 млн. гривень ; 

Прогнозні показники податку на доходи фізичних осіб по селищному 

бюджету на 2019 рік, розраховані в сумі – 42196,1 тис. грн., що на 3469,9 

тис.грн. або на 9 відсотка більше Це пов’язано із збільшенням мінімальної 

заробітної плати із 3723 грн. до 4173 грн. та збільшенням фонду оплати 

праці, відповідно податок на доходи фізичних осіб із заробітної плати 

збільшується на 12,5 відсотків та на 2 відсотка по податку на доходи 

фізичних осіб від інших видів діяльності, зокрема за паї. 
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           Прогнозні показники податку на доходи фізичних осіб до селищного 

бюджету на 2018 рік  розраховані в сумі  42196,1 тис. грн., що на 3469,9 

тис.грн. або 9% більше  очікуваних надходжень у 2018 році. 

               Розрахунковий показник по податку на доходи фізичних осіб, що 

сплачується податковими агентами, із доходів платника податку у вигляді 

заробітної плати становить 31958,1 тис.грн., що на 3544,0 тис.грн. більше або 

на 12,5 % відповідно за затвердженого показника з врахуванням уточнень на 

2018 рік. 

           Середньомісячна заробітна одного штатного працівника за жовтень 

2018 року склала 9305 грн., у 2018 році прогнозується на рівні  9770  грн., або 

5 % до 2018 року. 

           В структурі фонду оплати праці по громаді бюджетна сфера складає 

понад 45%.  В 2019 році збільшення  заробітної плати в бюджетній сфері 

передбачається в середньому майже на 10%, внаслідок чого приріст 

надходження податку на доходи фізичних осіб розрахунково складе  майже 

780,8 тис..грн.  

          Прогноз надходжень на 2019 рік податку на прибуток підприємств  

комунальної власності  визначено в сумі 7,5 тис.грн., відповідно до положень 

Бюджетного та Податкового кодексів України, з урахуванням очікуваних 

надходжень у 2019 році. Платником податку на прибуток є КГП «Злагода». 

             Розрахунок прогнозних надходжень  місцевих податків і зборів на 

2018 рік  здійснено на основі змін до Податкового Кодексу України та з 

урахуванням фактичних надходжень податку у 2018 році. 

             Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, на 2019  

рік   визначено в сумі 984,0 тис.грн., в тому числі:  для об"єктів житлової 

нерухомості – 174,0 тис.грн., для нежитлової нерухомості – 810,0 тис.грн.  

    За 2018 рік очікувані надходження податку складуть 667,5 тис.грн., з 

них: за об»єкти житлової нерухомості – 169,8 тис.грн.,  за нежитлову 

нерухомість -  794,3 тис.грн. 

            В 2019 році податок за житлову нерухомість юридичними особами 

сплачуватиметься за 2018 рік з розрахунку 25,04 грн. за 1 кв.м. (0,6 % від 

мінімальної зарплати на 01.01.2019 року – 3723 грн.)., а за нежитлову 

нерухомість  за звітний календарний рік з  розрахунку 20,87 грн. за 1 кв.м. ( 

на 01.01.2019 року мінімальна зарплата 4173 грн., ставка 0,5%).   

    Платниками податку за нежитлову та житлову нерухомість в 2017 

році були 40 юридичних осіб.  

       Земельний податок на 2018 рік визначаємо в сумі 900,0 тис.грн. на 

рівні прогнозованих фактичних надходжень 2018 року. Ставки земельного 

податку в 2018 році залишаються як і у 2018 році - 1% нормативної грошової 

оцінки землі. Кількість платників земельного податку: юридичних осіб – 37, 

фізичних осіб – 4850 . 

          Орендна плата за землю на землю на 2019 рік запланована  в сумі 

9300,0 тис.грн.,  відповідно до фактичних надходжень 2018 року. Ставки 

орендної плати   від 3% до 12%   нормативної грошової оцінки в залежності 
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від цільового призначення земельної ділянки.  Кількість платників орендної 

плати: юридичних осіб – 73, фізичних осіб – 285.   

           Прогнозні надходження транспортного податку на 2018 рік 

заплановані в обсязі 25,0 тис.грн., з урахуванням того, що платниками 

податку буде власник  1 автотранспортного засобу.   В 2018 році   платником 

транспортного податку був  власник 1 автотранспортного засобу.  

           Туристичний збір на 2018 рік заплановано в сумі 2,4 тис.грн. на 

рівні фактичних надходжень 2018 року. Ставка оподаткування у 2018 році - 

1% вартості проживання.  Платниками туристичного збору в 2017 році  були   

1 юридична особа та  3 фізичних осіб – підприємців. 

            Єдиний податок на 2018 рік розраховано в сумі 11025,0  тис.грн., 

що більше від очікуваних надходжень  2018 року  на 650 тис.грн. або на 7 %. 

           Згідно внесених змін до Податкового кодексу України в 2019 році 

ставки єдиного податку для 1-ї групи платників встановлюються у розмірі 

10% до прожиткового мінімуму для працездатних осіб, а для 2-ї групи 

рішенням сесії селищної ради  ставка зменшується з 20 - 6% до 10-3%  

мінімальної заробітної плати.  

           Розрахунок єдиного податку по фізичних  особах здійснено  з 

врахуванням  кількості платників податку – 292 СПД (1-а група – 52 СПД, 2-

а група – 240 СПД). Прогнозна сума податку по фізичних особах обрахована 

в сумі 4600,0 тис.грн. 

             По юридичних особах розрахунок єдиного податку здійснено з 

врахуванням кількості платників (60 СПД) та незмінності  ставок  податку,  а 

саме:  3% від доходу – у разі сплати податку на додану вартість окремо, до 

5% доходу - у разі включення до складу податку на додану вартість, а також  

збільшення обсягу оподатковуваного доходу суб»єктів господарювання  на 

5%.  Прогнозна сума єдиного податку по юридичних особах  на 2019 рік 

визначена в сумі 190,0 тис.грн.    Єдиний податок з сільськогосподарських  

товаровиробників, у яких частка сільськогосподарського товаровиробництва 

за попередній податковий (звітний) рік дорівнює або перевищує 75 відсотків 

на 2019 рік розраховано в сумі  6235,0 тис.грн. відповідно до фактичних 

надходжень 2018 року. Кількість платників податку 18. 

          За 2018 рік  фактичні надходження  акцизного податку з реалізації 

суб"єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів складуть 

1100,0 тис.грн. В громаді реалізація підакцизних товарів (алкогольних напоїв 

та тютюнових виробів) здійснюється з 54 об"єктів торгівлі. Розрахунок 

податку на 2019 рік проведено з врахуванням фактичного надходження 

податку за 2018 рік. 

                 Надходження акцизного податку     з вироблених в Україні 

підакцизних товарів (продукції) (пальне) та з ввезених на митну територію 

України підакцизних товарів (продукції) (пальне) обраховано відповідно до 

фактичних надходжень в сумі 1600,0 тис.грн. та 7800,0 тис.грн. відповідно.  

             Прогнозні надходження державного мита обраховано на 2018 рік з 

урахуванням фактичних надходжень 2018 року в сумі 60,0  тис. грн., в тому 

числі: державне мито, пов`язане з видачею та оформленням закордонних 
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паспортів (посвідок) та паспортів громадян України – 10,0 тис.грн., державне 

мито, що сплачується за місцем розгляду та оформлення документів, у тому 

числі за оформлення документів на спадщину і дарування – 50,0 тис.грн. 

                                                             

  Надходження адміністративних штрафів, що накладаються 

виконавчим комітетом селищної  ради або утвореним в установленому 

порядку адміністративними комісіями прогнозується на 2019 рік в сумі 8,8 

тис.грн. відповідно до очікуваних фактичних надходжень 2018 року. 

 Прогнозований обсяг надходжень  плати за надання інших 

адміністративних послуг за 2018 рік складає 670,0 тис.грн. На 2019 рік 

прогнозні надходження по зазначеному джерелу визначаємо в сумі 720,0 

тис.грн.  База оподаткування та розміри плати встановлюються різними 

відомствами (Державна міграційна служба, Державна служба статистики, 

Державна реєстраційна служба, Міністерство внутрішніх справ, тощо) і  

щомісячні надходження по них  не є сталими. 

Рентної плати  за спеціальне використання лісових ресурсів місцевого 

значення   на 2019 рік в проекті місцевого бюджету враховано   в сумі 1621,0 

тис.грн., виходячи із фактичних надходжень 2018 року з урахуванням  росту 

37% до бюджетів органів місцевого самоврядування (зміни до Бюджетного 

кодексу).  Платниками даного податку є 2 юридичні особи -  ДП 

«Летичівський держлісгосп» та КП «Летичівський спецлісгосп». 

                                         Доходи спеціального фонду 

                 

          Показники власних надходжень бюджетних установ громади на 2019 

рік (за даними   розпорядників коштів) прогнозується в сумі 2314,5 тис.грн., 

виходячи  із прогнозів надходжень   в розрізі установ та організацій як плата 

за послуги, що надаються бюджетними установами, зокрема по : 

 відділу  освіти, молоді та спорту Летичівської селищної ради – 1854,7 

тис.грн.; 

 відділу культури, національностей та релігій Летичівської селищної ради                  

-     289,8 тис.грн.; 

 територіальному  центру соціального обслуговування (надання соціальних 

послуг) -   170,0 тис.грн. 

                        

          Відповідно до редакції Бюджетного кодексу України  до бюджетів 

громад зараховуватиметься 25 відсотків екологічного податку . Прогнозні 

надходження екологічного податку на 2018 рік розраховано в сумі 77,3 

тис.грн. з урахуванням фактичних надходжень 2018 року та прогнозним 

ростом 9 %. 

Бюджет розвитку 

  

      Обсяг бюджету розвитку селищної ради на 2019  рік планується  в 

сумі  318,0 тис.грн., зокрема кошти від продажу земельних ділянок 

несільськогосподарського призначення, що перебувають у державній або 

комунальній власності.               
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          Прогноз селищного   бюджету на 2020-2021  роки визначено з 

урахуванням основних напрямів змін до Бюджетного кодексу України в 

частині реформи міжбюджетних відносин, Податкового кодексу України, 

прогнозних показників соціального та економічного розвитку громади. 

         У прогнозі бюджету на середньостроковий період враховано , що ріст 

обсягу  реалізованої промислової продукції у діючих цінах по громади  

становитиме 103 відсотка. 

           Проведення комплексних реформ у економіці сфері, виважена та 

послідовна податково-бюджетна політика у середньостроковій перспективі 

дадуть можливість поступово збільшувати темпи економічного росту, 

створювати умови для ефективного розвитку малого і середнього бізнесу, 

знижувати податкове навантаження, підвищувати якість надання соціальних 

послуг та посилювати соціальний захист громадян. 

 

         4. Обґрунтування особливостей міжбюджетних  

взаємовідносин  

 
Обсяг трансфертів, які надаються з державного та інших бюджетів 

селищному бюджету на 2019 рік   становить  63596,9 тис. гривень. 

Особливостями міжбюджетних відносин на 2019 рік є: 

-  у загальному обсязі освітньої субвенції вперше враховано видатки на 

оплату праці педагогічних працівників: загальноосвітніх навчальних закладів 

у зв’язку із поділом класів на групи при вивченні окремих предметів; 

інклюзивно-ресурсних центрів. 

 - обсяг видатків субвенції з державного бюджету на відшкодування 

вартості лікарських засобів для лікування окремих захворювань передбачено 

лише на І квартал 2019 року, оскільки відповідно до статті 28 проекту Закону 

України «Про Державний бюджет України на 2019 рік» з 1 квітня 2019 року 

такі видатки будуть здійснюватись через Національну службу здоров’я 

України. 

  

Видатки селищного бюджету 

 

Фінансовий ресурс селищного бюджету на 2019 рік сформовано з 

урахуванням Бюджетного  кодексу України, Податкового кодексу України та 

основних прогнозних показників економічного і соціального розвитку 

України на 2019 рік.  

Формування видаткової частини селищного бюджету на 2019 рік 

здійснювалось у відповідності до ст.77 Бюджетного кодексу України з 

урахуванням показників, затверджених Законом України “Про Державний 

бюджет України на 2019 рік”.  
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Видаткова частина сформована на основі поданих головними 

розпорядниками коштів селищного бюджету бюджетних запитів та 

забезпечує в повній мірі видатки на оплату праці працівників бюджетної 

сфери, розрахованої виходячи із розміру посадового окладу працівника І 

тарифного розряду Єдиної тарифної сітки з 1 січня 2019 року – 1921 гривень 

та розміру мінімальної заробітної плати з 1 січня 2019 року – 4173 гривень. 

 

Крім того, для розрахунку потреби в коштах на: 

- оплату комунальних послуг та енергоносіїв бюджетними установами 

застосовано коефіцієнти росту, які передбачені особливостями складання 

розрахунків до проектів місцевих бюджетів на 2019 рік (лист Міністерства 

фінансів України від 06.08.2018 року № 05110-14-8/20820) та існуючих 

тарифів;   

- оплату вартості харчування, медикаментів та інших поточних 

видатків бюджетних установ застосовано індекс споживчих цін 9,0 відсотків.  

 

Загальний обсяг видатків селищного бюджету на 2019 рік визначено у 

сумі  143 756,5 тис.грн., з них обсяг видатків загального фонду бюджету у 

сумі 134 766,7 тис.грн. та видатків спеціального фонду бюджету – 8 989,8 

тис.грн. (в тому числі бюджет розвитку за рахунок коштів селищного 

бюджету що передаються із загального фонду до бюджету розвитку – 6 280,0 

тис.грн.).  

Видатки загального фонду селищного бюджету фінансуватимуться за 

рахунок: 

- доходів селищного бюджету,  

  надходження яких у 2019 році  

  прогнозується в сумі                             -   71 281,9 тис.грн.; 

- базової дотації з державного бюджету         -   5 550,2 тис.грн.; 

- додаткової дотації з державного бюджету 

  місцевим бюджетам на фінансування  

  переданих з  державного бюджету  

  видатків з утримання закладів освіти 

  та охорони здоров`я                                         -   5 323,4 тис.грн.;    

 - субвенцій з державного та місцевого 

бюджетів                                                             -   52 611,2 тис.гривень. 

 

 

Видатки селищного бюджету на 2019 рік 

за ознакою головного розпорядника коштів 

 

Відділ освіти молоді та спорту Летичівської селищної ради 
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На утримання закладів та здійснення заходів, що фінансуються відділ 

освіти, молоді та спорту Летичівської селищної ради, в проекті селищного 

бюджету на 2019 рік передбачені видатки  в  сумі  83 829,1 тис. грн., що на 4 

214,0 тис.грн. або на 5,3 відсотка більше, ніж у 2018 році, з них по: 

  -  загальному фонду – 81 974,3 тис.грн.; 

  - спеціальному фонду – 1 854,8 тис.грн. (за рахунок власних 

надходжень закладів освіти). 

 

Фінансування видатків по вказаному головному розпоряднику коштів 

буде здійснюватись за рахунок: 

1. Освітньої субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам в 

сумі 38193,6 тис.грн. на оплату праці з нарахуваннями педагогічних 

працівників  загальноосвітніх навчальних закладів; 

2. Субвенції з місцевого бюджету на надання державної підтримки 

особам з особливими освітніми потребами за рахунок відповідної субвенції з 

державного бюджету – 176,8 тис.грн. 

3.Субвенції з місцевого бюджету за рахунок коштів освітньої субвенції 

на виплату заробітної плати педагогічним працівникам інклюзивно - 

ресурсного центру – 661,3 тис.грн., 

4. Дотації з місцевого  бюджету на здійснення переданих  з державного 

бюджету  видатків з утримання закладів освіти та охорони здоров"я за 

рахунок відповідної  додаткової дотації з державного бюджету – 4930,7 

тис.грн. для виплати заробітної плати непедагогічних працівників та оплати 

енергоносіїв загальноосвітніх навчальних закладів; 

5. Власних доходів селищного бюджету в сумі 39866,7 тис.грн.  

Дані кошти будуть спрямовані на утримання: 

загальноосвітніх навчальних закладів – 57243,1 тис.грн., 

дошкільних навчальних закладів – 19376,0 тис.грн., 

позашкільних навчальних закладів – 2828,1 тис.грн., 

утримання дитячо – юнацької спортивної школи – 1437,6 тис.грн. 

утримання інших закладів освіти та реалізацію селищних програм в 

галузі «освіта»- 2944,3 тис.грн.. 

Розрахунковий фонд заробітної плати працівників селищних установ та 

закладів освіти обчислений в сумі 70337,0 тис.грн., що на 9628,7 тис.грн. або 

на 15,9 відсотка більше, ніж у 2018 році. 

В складі даних видатків заплановані кошти на виплату: основної 

заробітної плати з врахуванням мінімальної заробітної плати з 1 січня 2019 

року в розмірі 4173 гривні та посадового окладу працівника І тарифного 

розряду ЄТС в розмірі  1921 гривень; доплат і надбавок до заробітної плати, 

які носять обов’язковий характер (виплата матеріальної допомоги, грошової 

допомоги педагогічним працівникам, надбавки за вислугу років, за 

престижність праці, за шкідливі умови праці тощо); доплати до рівня 

мінімальної заробітної плати.  

Видатки на забезпечення продуктами харчування вихованців 

дошкільних та загальноосвітніх навчальних закладів передбачені в сумі  
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4781,1 тис.грн. і обчислені із розрахунку 18,21 грн. за один день харчування 

одного вихованця пільгової категорії та 15,60 грн.за один день учня 1-4 

класів в загальноосвітніх навчальних закладах і з розрахунку 44,1 грн. 

вартість діто – дня в дошкільних навчальних закладах.  

Видатки на оплату комунальних послуг та енергоносіїв обчислені, 

виходячи із середньорічного фактичного споживання натуральних 

показників за 2016-2017 роки та розрахункового річного споживання 

натуральних показників за 2018 рік (виходячи із споживання за 9 місяців 

поточного року), діючих тарифів, проіндексованих на коефіцієнти росту, і 

становлять 3061,9 тис.грн. 

   

   Відділ культури, національностей та релігій  

     Летичівської селищної ради 

 

По головному розпоряднику коштів -  відділу культури 

національностей та релігій Летичівської селищної ради в селищному бюджеті 

на 2019 рік передбачені видатки в сумі 9067,8  тис.грн., що на 651,5 тис.грн. 

або на 7,7 відсотка більше, ніж у 2018 році,  з них по: 

загальному фонду – 8620,1 тис.грн.; 

спеціальному фонду – 447,7 тис.грн. (в тому числі за рахунок власних 

надходжень установ – 289,7 тис.грн. та кошти бюджету розвитку – 158,0 

тис.грн.). 

 

Фінансування видатків по вказаному головному розпоряднику буде 

здійснюватись за рахунок власних доходів селищного бюджету, які будуть 

спрямовані на  утримання  9067,8 тис.грн., з яких для: 

- бібліотек – 2336,6 тис.грн., 

- будинків культури та сільських клубів – 3473,3 тис.грн., 

- школи естетичного виховання – 2938,9 тис.грн., 

- інших закладів – 319,3 тис.грн. 

     

Розрахунковий фонд заробітної плати працівників даних установ 

обчислений в сумі 7547,5 тис.грн., що на 1244,1 тис.грн. або на 19,7 відсотка 

більше, ніж у 2018 році. В складі даних видатків заплановані кошти на 

виплату: основної заробітної плати з врахуванням мінімальної заробітної 

плати з 1 січня 2019 року в розмірі 4173 гривень та посадового окладу 

працівника І тарифного розряду ЄТС в розмірі 1921 гривень; надбавок і 

доплат до заробітної плати, які носять обов’язковий характер (робота в 

нічний час, шкідливі умови праці, вислугу років тощо); матеріальної 

допомоги; доплати до рівня мінімальної заробітної плати. 

 

Видатки на оплату комунальних послуг та енергоносіїв обчислені, 

виходячи із середньорічного фактичного споживання натуральних 

показників за 2016-2017 роки та розрахункового річного споживання 

натуральних показників за 2018 рік (виходячи із споживання за 9 місяців 
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поточного року), діючих тарифів, проіндексованих на коефіцієнти росту, і 

становлять 559,3 тис.грн. що на 232,1 тис.грн. або на 71 відсоток більше, ніж 

у 2018 році. 

                             Летичівська селищна рада 

 

На утримання закладів та здійснення заходів, що фінансуються через 

Летичівську селищну раду, як головного розпорядника коштів, в проекті 

селищного бюджету на 2019 рік по загальному та спеціальному фондах 

передбачені видатки в сумі 50859,6 тис.грн., що на 17738,8 тис.грн. або на 7,4 

відсотка менше, ніж у 2018 році, з них по: 

- загальному фонду – 44172,3 тис.грн.; 

- спеціальному фонду – 6687,3 тис.грн. 

Фінансування видатків по вказаному головному розпоряднику коштів 

буде здійснюватись за рахунок: 

1. Медичної субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам в 

сумі  13426,1 тис.грн., яка передається до районного бюджету на утримання 

Летичівської ЦРЛ, 

2. Субвенції з місцевого бюджету на відшкодування вартості 

лікарських засобів для  лікування окремих захворювань за рахунок 

відповідної субвенції з державного бюджету – 153,4 тис.грн. 

3. Власних доходів селищного бюджету в сумі 36887,4  тис.грн., 

додаткової дотації з державного бюджету місцевим бюджетам на 

фінансування переданих з  державного бюджету видатків з утримання 

закладів освіти та охорони здоров`я в сумі 392,7 тис.грн. 

 

                                          Охорона здоров’я 

На утримання  КНП «Летичівський ЦПМСД»  в проекті селищного 

бюджету на 2019 рік по загальному   фонду передбачені видатки в сумі 

1168,9 тис.грн. 

Фінансування видатків по вказаному головному розпоряднику коштів 

буде здійснюватись за рахунок власних доходів селищного бюджету в сумі 

776,2 тис.грн. і  додаткової дотації з державного бюджету місцевим 

бюджетам на фінансування переданих з  державного бюджету видатків з 

утримання закладів освіти та охорони здоров`я в сумі 392,7 тис.грн.   Дані 

кошти будуть спрямовані на: 

а) часткову виплату заробітної плати з нарахуваннями працівників 

ФАПів – 420,0 тис.грн. 

б) оплату комунальних послуг та енергоносіїв медичних закладів – 

392,7 тис.грн., які обчислені, виходячи із середньорічного фактичного 

споживання натуральних показників за 2016-2017 роки та розрахункового 

річного споживання натуральних показників за 2018 рік (виходячи із 

споживання за 9 місяців поточного року), діючих тарифів, проіндексованих 

на коефіцієнти росту. 

Обсяг видатків на придбання медикаментів   в проекті селищного 

бюджету визначено в сумі  145,0 тис.грн. 
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Крім того на виконання регіональної програми  покращення надання 

медичної допомоги хворим, які потребують гемодіалізу на 2018-2020 роки в 

селищному бюджеті передбачено кошти в сумі 50,0 тис.грн. 

 

                         Соціальний захист та соціальне забезпечення 

 

На утримання  Летичівського територіального центру соціального 

обслуговування (надання соціальних послуг) в проекті селищного бюджету 

на 2019 рік передбачені видатки в сумі 4708,5 тис.грн., що на 612,0 тис.грн. 

або на 14,9  відсотка більше, ніж у 2018 році, з них по:  

загальному фонду – 4538,5 тис.грн. (власні доходи селищного 

бюджету); 

спеціальному фонду – 170,0 тис.грн. (за рахунок власних надходжень 

закладу). 

Розрахунковий фонд заробітної плати працівників установи 

обчислений в сумі 4449,1 тис.грн. 

 В складі даних видатків заплановані кошти на виплату основної 

заробітної плати з врахуванням мінімальної заробітної плати з 1 січня 2019 

року в розмірі 4173 грн. на місяць та посадового окладу працівника І 

тарифного розряду ЄТС в розмірі 1921 гривень; доплат і надбавок до 

заробітної плати, які носять обов’язковий характер (робота в нічний час, в 

святкові дні, шкідливі умови праці, вислугу років тощо); матеріальної 

допомоги; доплати до рівня мінімальної заробітної плати. 

Видатки на оплату комунальних послуг та енергоносіїв обчислені, 

виходячи із середньорічного фактичного споживання натуральних 

показників за 2016-2017 роки та розрахункового річного споживання 

натуральних показників за 2018 рік (виходячи із споживання за 9 місяців 

поточного року), діючих тарифів, проіндексованих на коефіцієнти росту, і 

становлять в сумі 34,7 тис.грн..   

Крім того, на виконання заходів програми "Турбота" Летичівської 

селищної ради на 2019-2021 роки  в проекті селищного бюджету на 2019 рік 

заплановані видатки в сумі 400,0 тис.грн.,  а саме на надання матеріальної 

допомоги по поховання самотніх громадян та  громадян непенсійного віку, 

які на момент смерті не працювали;  на лікування, в т.ч. важкохворим та  

онкохворим громадянам; на придбання амуніції для призваних на військову 

службу під час мобілізації на особливий період;  на вирішення матеріально-

побутових питань, особам які вибувають для виконання завдань за 

призначенням у східні регіони України (військовослужбовцям Збройних сил 

України, Державної прикордонної служби, МВС, Національної гвардії 

України  та ін.); матеріальної допомоги постраждалим (пораненим) 

учасникам АТО та  сім’ям загиблих та безвісти зниклих в АТО,  громадянам, 

які переміщуються з тимчасово окупованої території;  відзначення Дня 

Перемоги (для інвалідів війни, вдов, учасників війни, учасників бойових дій, 

афганців); надання одноразової матеріальної допомоги на вирішення 
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соціально-побутових потреб, надання матеріальної допомоги дитячим 

будинкам сімейного типу.    

На утримання центру соціальних служб сім’ї, дітей та молоді    в 

проекті селищного бюджету на 2019 рік по загальному   фонду передбачені 

видатки в сумі 585,1  тис.грн.  Розрахунковий фонд заробітної плати 

працівників центру обчислений в сумі  548,1 тис.грн. 

В складі даних видатків заплановані кошти на виплату основної 

заробітної плати з врахуванням  мінімальної заробітної плати з 1 січня 2019 

року в розмірі 4173 грн. на місяць та посадового окладу працівника І 

тарифного розряду ЄТС в розмірі 1921 гривень; доплат і надбавок до 

заробітної плати, які носять обов’язковий, матеріальної допомоги та доплати 

до рівня мінімальної заробітної плати.  

 Крім того на виконання заходів програми   подальшого вдосконалення 

соціальної роботи у Летичівській ОТГ на 2017-2019  роки, в селищному 

бюджеті передбаченні кошти в сумі 30,0 тис.грн. 

 

                                              Селищна рада 

 

По утримання апарату селищної  ради в селищному бюджеті на 2019 

рік передбачені видатки по загальному фонду  в сумі  12940,4 тис.грн. 

Фінансування видатків селищної  раді   буде здійснюватись за рахунок 

власних доходів селищного бюджету, які планується спрямувати на: 

♦ поточне утримання виконавчого апарату селищної ради – 12940,4 

тис.грн. У складі запланованих асигнувань враховані видатки на оплату праці 

з нарахуваннями в сумі 11653,2 тис.грн., на оплату енергоносіїв та 

комунальних послуг – 296,2 тис.грн.,  на оплату послуг зв’язку, транспортне 

обслуговування, поточний ремонт та інші адміністративно-господарські 

витрати – 991,0 тис.гривень. 

♦ проведення заходів з відзначення державних та професійних свят та 

інші заходи – 162,8 тис. грн.; 

 ♦ здійснення членських внесків до асоціації органів місцевого 

самовряврядування – 14,7  тис. гривень.  

 

                          Житлово – комунальне господарство 

В проекті селищного бюджету на 2019 рік  передбачено видатки на 

проведення робіт з благоустрою  сіл та селища в сумі 3857,3 тис.грн., з 

врахуванням  виконання завдань, визначених у  Програмі благоустрою 

Летичівської селищної ради на 2019 рік. 

Дані кошти будуть спрямовані : 

На придбання матеріалів для здійснення благоустрою – 548,7 тис.грн 

на оплату послуг  - 2630,2 тис.грн., 

на оплату громадських робіт  - 229,1 тис.грн., 

на оплату використаної електроенергії для вуличного освітлення – 

449,3 тис.грн. 
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На утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої 

інфраструктури за рахунок  селищного бюджету передбачено кошти в сумі 

10112,0 тис.грн., в тому числі на поточний ремонт та експлуатаційне 

утримання комунальних доріг – 3832,0 тис.грн., капітальний ремонт 

комунальних доріг – 6180,00 тис.грн. і на виготовлення проектно – 

кошторисних документацій на проведення капітального ремонту доріг – 

100,0 тис.грн.  

                                     Природоохоронні заходи 

 З метою виконання завдань Програми забезпечення екологічного 

безпечного збирання, перевезення, захоронення відходів по населених 

пунктах Летичівської обєднаної територіальної громади на 2019 рік, по 

спеціальному фонду бюджету  передбачено видатки на утилізація відходів  у 

сумі  77,3 тис.грн. 

Проведення даних заходів передбачено за рахунок надходжень 

спеціального фонду бюджету від сплати  екологічного податку (надходжень 

від викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними 

джерелами забруднення) у сумі 77,3 тис.грн. 

   

  На виконання заходів програми  забезпечення містобудівною  

документацією населених пунктів на території Летичівської селищної ради 

на 2019 рік  для виготовлення генеральних планів, планів зонування, 

детальних планів, історико-архітектурних опорних планів населених пунктів 

громади по спеціальному фонду бюджету передбачені видатки в сумі 160,0 

тис.грн. 

Також за рахунок власних надходжень   загального фонду, передбачено 

надання іншої субвенції районному бюджету в сумі 1544,9 тис.грн., в тому 

числі  на фінансування компенсаційних виплат на пільговий проїзд окремим 

категоріям громадян на приміських та міських маршрутах – 500,0 тис.грн., 

санаторно – курортного лікування – 17,3 тис.грн., пільг окремим категоріям  

громадян з оплати послуг зв’язку – 49,2 тис.грн., виплати грошової 

компенсації  фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам 

похилого віку, інвалідам, хворим, які  не здатні  до самообслуговування і 

потребують сторонньої допомоги – 31,6 тис.грн., виплати заробітної плати з 

нарахуваннями кочегарам районної ради – 76,7 тис.грн., виплати заробітної 

плати з нарахуваннями працывникам Летичывськоъ ЦРЛ – 450,0 

тис.грн.,придбання ноутбуків медичним працівникам Летичівської ЦРЛ – 

320,0 тис.грн., на заходи з лікування хворих на цукровий та нецукровий 

діабет – 100,0 тис.грн. 

  

На формування  резервного фонду селищного бюджету заплановано 

надходження у  сумі 120,0 тис.грн. 

 

    Заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних 

                   ситуацій та наслідків стихійного лиха 
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        Для фінансування двох місцевих пожежних команд передбачено 

кошти в сумі 713,5 тис. грн., в тому числі на оплату праці з нарахуваннями  

599,6 тис. грн.., що становить 84 % до загального обсягу фінансування. 

Даний обсяг асигнувань  забезпечує розрахункову потребу для виплати 

заробітної плати за посадовими окладами з врахуванням доплати до 

мінімальної заробітної плати та  доплат обов’язкового характеру, виплату 

допомоги на оздоровлення.  

          Для фінансування аварійно - рятувальної станції передбачено 

видатки в сумі 158,4 тис. грн., в тому числі оплата праці з нарахуваннями – 

148,8 тис.грн.   Видатки на енергоносії заплановано в сумі 21,0 тис.грн. 

        Для поповнення матеріального резерву  з метою виконання заходів 

програми  захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій 

техногенного та природного характеру  з метою запобігання та ліквідації 

надзвичайних ситуацій передбачено видатки в сумі 42,5 тис.грн. 

 

 Також у проекті селищного  бюджету на 2019 рік по коду програмної 

класифікації видатків 0180 «Інша діяльність у сфері державного управління» 

на виконання заходів програми розвитку трудового архіву Летичівської 

селищної ради передбачено видатки  на фінансування Трудового архіву в 

сумі 373,7  тис.грн., в тому числі за рахунок іншої субвенції з бюджету 

Меджибізької селищної ради будуть здійснюватися видатки в сумі 112,1 

тис.грн.  Видатки на заробітну плату з нарахуваннями плануються в розмірі 

308,5 тис.грн.   Видатки на енергоносії передбачені у відповідності до їх 

фактичного використання в 2018 році, а також з врахуванням прогнозного 

росту цін і тарифів і складають 22,4 тис.грн.  

 

5. Інформація щодо погашення місцевого боргу 

 
Боргові зобов’язання за місцевими внутрішніми запозиченнями та 

місцевими зовнішніми запозиченнями шляхом отримання кредитів (позик) 

від міжнародних фінансових організацій в селищному бюджеті відсутні. 

 

 6. Перелік інвестиційних проектів на плановий 

бюджетний період. 

 
Даним проектом рішення про селищний бюджет на 2019 рік 

фінансування інвестиційних проектів не передбачається. 

 

ІІ. Прогноз 

селищного  бюджету на 2020 та 2021 роки 

1. Загальна частина 
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Прогноз селищного бюджету на 2020-2021 роки визначено на основі 

Середньострокового плану пріоритетних дій Уряду до 2020 року  та з 

урахуванням прогнозних показників соціального та економічного розвитку 

України,  області та громади. 

Метою середньострокового бюджетного прогнозування є створення 

дієвого механізму управління бюджетним процесом, встановлення зв’язку 

між стратегічними цілями та можливостями бюджету у середньостроковій 

перспективі, визначення пріоритетів використання бюджетних коштів 

забезпечення самостійності, зміцнення фінансової спроможності бюджету, 

підвищення прозорості та ефективності управління бюджетними коштами. 

Основними завданнями Прогнозу є:  

- активізація підприємницького потенціалу, зниження частки тіньової 

економіки для підвищення податкоспроможності. 

- підвищення результативності та ефективності бюджетних видатків; 

- посилення бюджетної дисципліни та контролю за витратами 

бюджету; 

- забезпечення фінансування інвестиційних проектів (програм), що 

мають термін реалізації більше одного року тощо. 

Прогноз селищного бюджету на 2020-2021 роки базується на 

принципах збалансованості, обґрунтованості, ефективності та 

результативності. 

На середньострокову перспективу основними завданнями селищного 

бюджету є: 

- забезпечення зростання доходної частини селищного бюджету за 

рахунок активізації підприємницького потенціалу, зниження частки тіньової 

економіки; 

- збільшення фонду оплати праці працівників підприємств, установ, 

організацій; 

- покращення добробуту та якості життя населення шляхом виконання 

державних соціальних стандартів та гарантій;  

 - підвищення ефективності управління бюджетними коштами шляхом 

оптимізації бюджетних програм. 

Прогнозні показники селищного бюджету на 2020-2021 роки є основою 

для складання головними розпорядниками бюджетних коштів планів своєї 

діяльності та формування показників проекту селищного бюджету. 

У прогнозі селищного бюджету на середньостроковий період 

враховано наступні показники економічного і соціального розвитку громади. 

2. Індикативні прогнозні показники бюджету 

Під час розрахунку індикативних прогнозних показників надходжень 

селищного бюджету на 2020 і 2021 роки враховані схвалені постановою 

Кабінету Міністрів України від 11.07.2018 № 546 основні прогнозні 

макропоказники економічного і соціального розвитку України на 2020 і 2021 
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роки за сценарієм 1, який використовувався для обрахунку Державного 

бюджету України на 2019 рік, а також враховані фактори, які впливають на 

формування доходної частини бюджету. 

 

В частині формування доходів селищного бюджету передбачається: 

- збільшення фонду оплати праці працівників у 2020-2021 роках; 

- збереження порядку визначення стандартної податкової соціальної 

пільги у розмірі 50 відсотків прожиткового мінімуму; 

- виконання норм податкового законодавства в частині індексації 

ставок оподаткування, визначених в абсолютних значеннях. 

  Доходи  селищного бюджету  на 2020 та 2021 роки. 

Прогноз доходів селищного  бюджету  на 2020 та 2021 роки 

розроблено з урахуванням змін до Бюджетного кодексу України, 

Податкового кодексу України та основних макропоказників економічного і 

соціального розвитку України на 2020 -2021 роки. 

 

               Індикативні  прогнозні показники доходів селищного бюджету на 2020-2021 

роки                 

                                                                                                                                      (тис.грн.) 

Найменування доходів 2020 рік  2021рік  

Доходи загального фонду     

Податок з  доходів фізичних осіб  

 

44305,9 46521,2 

Податок на прибуток підприємств комунальної 

власності 8 8,5 

Місцеві податки і збори  - всього 22683,2 24052,5 

    податок на нерухоме майно  1033,2 1084,9 

    земельний податок з юридичних осіб 240 250 

    орендна плата з юридичних осіб 7700,0 7900,0 

    земельний податок з фізичних осіб 680,0 690,0 

    орендна плата  з фізичних осіб  1900,0 2000,0 

    транспортний податок 25 25 

    збір за місця для паркування транспортних засобів   

    туристичний збір 2,5 2,6 

    єдиний податок 11100,0 12100,0 

Акцизний податок з реалізації суб’єктами 

господарювання роздрібної торгівлі підакцизних 

товарів 1250,0 1370,0 

../../../AppData/Roaming/D_Kovtun/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.Outlook/Em-12/Boss/Проект%20доходи%202017-2018.XLS#RANGE!_ftn1#RANGE!_ftn1
../../../AppData/Roaming/D_Kovtun/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.Outlook/Em-12/Boss/Проект%20доходи%202017-2018.XLS#RANGE!_ftn1#RANGE!_ftn1
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Частина прибутку комунальних підприємств, яка 

підлягає зарахуванню до міського бюджету 1,4 1,4 

Плата за надання адміністративних послуг 780,0 810,0 

Державне мито 62,0 64,0 

Адміністративні штрафи та інші санкції 10,0 11,0 

Кошти від реалізації безхазяйного майна 1,4 1,4 

Рентна плата за спеціальне використання лісових 

ресурсів 1640 1650 

   

Трансферти з державного бюджету 69959,9 76956,9 

Всього доходів загального фонду 70741,7 74490,0 

Всього доходів спеціального фонду                        

 2845,3 2987,6 

Зведений бюджет  143546,9 154434,5 

 

              Видатки селищного бюджету на 2020 та 2021 роки 

Прогноз видатків бюджету на 2020 та 2021 роки розроблено на основі 

відповідних макроекономічних показників державного бюджету України, 

показників доходної частини бюджету міста, обсягів фінансування та 

повернення кредитів бюджету. 

Індикативні прогнозні показники видатків та надання кредитів 

селищного бюджету за функціональним призначенням на 2020 та 2021 роки 

                                                                                                                       

тис.грн. 

 

Найменування 2018 рік 2019 рік 

Загальний обсяг видатків 143546,9 154434,5 

у тому числі   

Освіта 88020,5 92421,5 

Охорона здоров’я 1227,3 1288,7 

Соціальний захист та соціальне 

забезпечення 

5978,2 6277,1 

Культура і мистецтво 

 

 

 

9520,4 9996,4 

Інші видатки 38800,5 44450,8 

    

3. Пріоритетні завдання, перелік заходів, які необхідно здійснити, 

та результати, яких планується досягти в рамках реалізації бюджетної 

політики 

3.1. Наповнення селищного бюджету. 



 27 

Пріоритетні напрями розвитку бюджетоутворюючих галузей 

регіону та основні завдання щодо активізації підприємницької діяльності: 

- підвищення рівня конкурентоспроможності виробництв, технологічне 

оновлення, впровадження енерго- та ресурсозберігаючих технологій;  

- подальше усунення перешкод для розвитку підприємництва; 

- створення сприятливих умов для стабільної та ефективної роботи 

суб’єктів підприємництва. 

   - забезпечення проведення масово-роз’яснювальної роботи серед 

населення через засоби масової інформації щодо соціального значення 

легалізації праці та заробітної плати, обов’язкового декларування доходів та 

сплати податків.   

Заходи, що будуть вживатися із розширення бази оподаткування 

та залучення додаткових надходжень до бюджету: 

- підвищення рівня середньомісячної заробітної плати у 

високорентабельних галузях економіки; 

- ліквідація випадків виплати заробітної плати працівникам нижче 

законодавчо встановленого мінімуму на підприємствах, установах та 

організаціях громади; 

- погашення заборгованості із виплати заробітної плати на 

підприємствах усіх форм власності; 

- посилення інформаційно-роз’яснювальної роботи серед населення з 

питань праці; 

- детінізація трудових відносин, зокрема через укладення трудових 

договорів між роботодавцями і найманими працівниками; 

- проведення роботи з суб’єктами господарювання, які мають значні 

валові доходи, але офіційно виплачують заробітну плату меншу або на рівні 

мінімальної заробітної плати; 

- скорочення податкового боргу зі сплати податків, зборів і платежів. 

3.2. Використання бюджетних коштів в основних сферах 

діяльності:  

Освіта 

Пріоритетом розвитку галузі «освіта» є забезпечення доступності до 

високоякісної освіти всіх громадян громади, забезпечення модернізації 

освітніх послуг. 

З цією метою в 2020- 2021 роках передбачається здійснити такі 

заходи: 

- оптимізація мережі закладів та установ освіти, їх укрупнення та 

об’єднання; 

- створення сучасного освітнього простору для реалізації концепції 

«Нова українська школа»; 
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- удосконалення системи позашкільної освіти та створення умов для 

діяльності позашкільних закладів освіти як координаційних центрів виховної 

та організаційно-методичної роботи; 

- підвищення кваліфікаційного рівня педагогічних працівників 

громади; 

- впровадження в закладах освіти енергозберігаючих технологій; 

- виконання заходів селищних програм в галузі «освіта». 

 

Основними результатами, яких планується досягти, є: 

- підвищення рівня надання та доступності високоякісної освіти для 

усіх громадян, збільшення кількості дітей, охоплених інклюзивною освітою; 

- оновлення матеріально-технічної бази закладів освіти; 

- підвищення ефективності надання освітніх послуг; 

- отримання економії коштів за рахунок зменшення затрат на 

енергоносії. 

 

Охорона здоров’я 

 

Пріоритетами розвитку галузі «охорона здоров’я» є забезпечення 

населення високоякісними і доступними медичними послугами та створення 

сприятливих умов для життєдіяльності людини. З цією метою в 2020- 2021 

роках передбачається здійснити такі заходи: 

- забезпечення удосконалення мережі закладів та установ охорони 

здоров’я громади шляхом  їх  реорганізації; 

- зміцнення матеріально-технічної бази медичних закладів громади 

шляхом придбання обладнання на виконання заходів програми розвитку 

ЦПМСД. 

Основними результатами, яких планується досягти, є: 

- підвищення рівня медичного обслуговування населення, розширення 

можливості щодо його доступності та якості;  

- впровадження нових підходів до організації роботи закладів охорони 

здоров’я та їх фінансового та матеріально-технічного забезпечення; 

-  отримання економії коштів за рахунок зменшення затрат на 

енергоносії.  

                  Соціальний захист та соціальне забезпечення 

 

Пріоритетними завданнями у сфері соціального захисту та соціального 

забезпечення є підвищення ефективності управління бюджетними коштами, які 

спрямовуються на підтримку соціально вразливих верств населення, 

реформування системи соціальних послуг, підвищення рівня охоплення 

соціальною підтримкою незаможних верств населення при раціональному 

використанні бюджетних коштів, утримання  оптимальної мережі 

територіального  центру соціального обслуговування. 

 

З цією метою у 2020 - 2021 роках передбачається здійснити такі 
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заходи: 

- покращення матеріально-технічної бази соціального закладу; 

 - надання грошової допомоги особам, які потребують 

дороговартісного лікування; 

- підвищення ефективності використання бюджетних коштів 

соціального спрямування. 

 

Основними результатами, яких планується досягти, є: 

- удосконалення роботи органів виконавчої влади в частині 

оперативного реагування на проблемні питання соціально-економічного 

життя громади; 

- підтримка найуразливіших верств населення громади, удосконалення 

системи соціальних послуг, підвищення їх якості та ефективності. 

  

Охорона навколишнього природного середовища 

Пріоритетними напрямками діяльності у сфері охорони навколишнього 

природного середовища є впровадження заходів по охороні довкілля 

селищної ради у 2020-2021 роках, а саме  поліпшення екологічної ситуації. 

Заходи, які необхідно здійснити в 2020 та 2021 роках   є   проведення робіт із 

забезпечення екологічно безпечного, збирання, перевезення, зберігання та 

знешкодження непридатних або заборонених до використання ХЗЗР та тари 

від них, у тому числі з підготовки та вивезення їх на знищення з місць їх 

централізованого зберігання, очищення об’єктів та територій. 

  

Розвиток дорожньої галузі   

Пріоритетними напрямками у сфері дорожньої галузі є    поліпшення 

транспортно — есплуатаційного стану автомобільних доріг комунальної 

власності. 

 

             Заходи, які необхідно здійснити в 2020 та 2021 роках: 

- виконання робіт з будівництва, реконструкції, ремонту і утримання 

автомобільних доріг комунальної власності у населених пунктах;  

- встановлення засобів організації дорожнього руху (знаки, покажчики, 

назви населених пунктів). 

Результати, які плануються досягти є поліпшення транспортно-

експлуатаційного стану автомобільних доріг  комунальної власності у 

населених пунктах,  зменшення кількості дорожньо-транспортних пригод та 

поліпшення транспортного сполучення із сільськими населеними пунктами. 

 

4. Виконання інвестиційних програм (проектів) 

 

У прогнозному періоді планується продовжити комплекс робіт, 

направлених на розв’язання актуальних проблем соціально-економічного 
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розвитку селищної ради. Переліки об’єктів, що фінансуватимуться у 2020-

2021 роках за рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку, 

субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів 

щодо соціально-економічного розвитку окремих територій та інших 

субвенцій капітального характеру, будуть визначені Програмою соціально-

економічного розвитку Летичівської селищної ради на відповідний рік.  

                                                                         

5. Міжбюджетні відносини 

Система горизонтального вирівнювання податкоспроможності 

територіальних громад за закріпленими загальнодержавними податками 

(податком на прибуток та податком на доходи фізичних осіб) залежно від 

рівня надходжень на одного жителя, яка була запроваджена з 2015 року, 

залишається актуальною і на 2020-2021 роки. 
 

У цей період передбачається здійснити такі заходи: 

продовження роботи по середньостроковому бюджетному плануванню 

та програмно-цільовому методу на рівні місцевих бюджетів; 

удосконалення механізму розрахунку обсягу міжбюджетних 

трансфертів, в тому числі запровадження прямих міжбюджетних трансфертів 

з об’єднаними територіальними громадами. 

Основними результатами, яких планується досягти, є:  

підвищення бюджетної самостійності та фінансової незалежності 

місцевих бюджетів; 

посилення ролі місцевого самоврядування у розв’язанні актуальних 

проблем соціально-економічного розвитку країни та регіонів; 

зменшення диспропорцій у рівні соціально-економічного розвитку 

регіонів. 

 

                               

  

 

Начальник відділу фінансів 

Летичівської селищної ради                                             Л.Д.Смаглюк 
 


