
 
 

 ЛЕТИЧІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА  

  ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 

  Р І Ш Е Н Н Я 
VІІІ скликання 

Сьомої   сесії 

 

23.02.2021 р.                                      Летичів                                         №       
 

 

Про затвердження звіту про  

виконання селищного бюджету 

Летичівської селищної ради  за 2020 рік 

 

Відповідно до ст.72, ст.78 Бюджетного кодексу України, керуючись   

статтею 26 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні”, 

селищна рада  

В И Р І Ш И Л А: 

1. Затвердити звіт про виконання селищного бюджету за 2020 рік: 

- по доходах у сумі 149173015 гривень, у тому числі по доходах загального 

фонду 145545439 гривень (додаток 1) та по доходах спеціального фонду у 

сумі 3627576 гривень (додаток 2); 

- по видатках у сумі 144582657 гривень, у тому числі по видатках загального 

фонду 134900557 гривень (додаток 3) та по видатках спеціального фонду у 

сумі 9682100 гривень (додаток 4). 

         2. Зняти з контролю рішення  сесії селищної ради   від  24.12.2020 року 

№ 52  «Про внесення змін до селищного бюджету Летичівської селищної 

ради на 2020 рік» 

         3.Виконання даного рішення покласти на начальника відділу фінансів.   

         4.Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну 

комісію селищної ради  з питань планування, бюджету, фінансів та соціально 

– економічного розвитку,  житлово – комунального господарства, 

комунальної власності, промисловості, підприємництва, транспорту, зв’язку 

та сфери послуг (голова Морозова О.М.). 

 

 

Селищний голова                                                                 Ігор ТИСЯЧНИЙ  

 

Автор проєкту рішення : 

Начальник відділу фінансів 

Смаглюк Л.Д. 
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Пояснююча записка 

до річного звіту 

про виконання селищного бюджету 

Летичівської селищної ради за 2020 рік. 
 

 

               Загальна характеристика виконання бюджету  
 

 За 2020 рік до бюджету Летичівської селищної ради надійшло   доходів   

(включаючи  трансферти ) 149173,0 тис.грн. доходів при планових 

призначеннях, затверджених  сесіями селищної  ради з урахуванням внесених 

змін  149444,7 тис.грн., що становить 99,8 відсотків, в тому числі доходи 

загального фонду – 145545,4 тис.грн. (100,4 % до планових призначень), 

спеціального фонду – 3627,6 тис.грн. (82,1%).  До загального та спеціального 

фонду (без врахування міжбюджетних трансфертів) надійшло   - 89099,4 тис. 

грн.,  виконання становить 99,8 відсотків до затверджених  з урахуванням 

внесених змін  показників. 

 В порівняні з минулим 2019 роком надходження зменшились на 3233,9 

тис.грн., або на 2,1%. 

  

        Доходи загального фонду (без врахування  трансфертів) виконано в сумі 

85802,5 тис.грн., що на 597,3 тис.грн. більше затверджених показників з 

урахуванням змін.  Доходи спеціального фонду (без врахування трансфертів) 

виконано в сумі 3297,0 тис.грн., що менше  від планових річних обсягів на 

768,5 тис.грн. та становить  81,1 відсотки до затверджених з урахуванням 

внесених змін показників  на 2020 рік. 

 

         З державного бюджету надійшло базової дотації на суму 4416,9 тис.грн., 

або 100 відсотків до плану на рік. 

         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 – 2207,4 тис.грн.  

        

          Одержано субвенцій з державного бюджету по загальному фонду в 

сумі 49215,3 тис.грн. , що   становить 100 відсотків до плану на рік та 

субвенцій з місцевого бюджету по загальному фонду 3903,4 тис.грн., що 

становить 98,1 % до плану на рік  та спеціальному фонду в сумі 330,6 

тис.грн., що становить 93,1 % до плану на рік.  

      

          В 2020 році обсяг освітньої субвенції становив 45628,0 тис.грн., 

медичної субвенції  - 3587,3 тис.грн., 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 – 2207,4 тис.грн., субвенції з місцевого бюджету на 

здійснення переданих видатків у сфері освіти за рахунок коштів освітньої 

субвенції – 1105,4 тис.грн., субвенції з місцевого бюджету на надання 

державної підтримки особам з особливими освітніми потребами за рахунок 

відповідної субвенції з державного бюджету – 274,7 тис.грн., субвенції з 

місцевого бюджету на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної 

середньої освіти `Нова українська школа` за рахунок відповідної субвенції з 

державного бюджету – 857,7 тис.грн., субвенції з місцевого бюджету на 

проведення виборів депутатів місцевих рад та сільських, селищних, міських 

голів, за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету – 1468,1 

тис.грн., інші субвенції з місцевого бюджету – 197,5 тис.грн. 

 

 

                           Показники  економічного розвитку регіону 

 

           Протягом 2020 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 2020 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 на протязі 2020 року в цілому по громаді 

спостерігається спад темпів реалізації виробленої промислової продукції. В 

розрізі 7 працюючих промислових підприємств, темпи росту реалізованої 

промислової продукції мають 3 промислових підприємства, а спад – 4 

підприємства.  

Так, за 2020 рік обсяг реалізованої промислової продукції склав 

222156,7 тис. грн., що на 6143,1 тис.грн. менше, ніж за 2019 рік, або це  

становить 97,3% минулорічних показників. Основною причиною зменшення 

обсягів реалізації є карантинний режим, що був запроваджений на території 

країни у зв’язку із пандемією корона вірусної інфекції COVID-19. Темпи 

росту на кінець звітного бюджетного року суттєво не зміняться. 

 Найбільшу питому вагу в структурі промисловості займає 

виробництво з полімерних пластмас, а також будівельних матеріалів та  

комбікормів.  



У 2021 році очікується зберегти обсяги реалізованої промислової 

продукції на рівні поточного року. 

Основну частину земель сільськогосподарського призначення 

обробляють сільськогосподарські підприємства: 

    СТОВ «Промінь» – 5912 га 

   ТОВ «Летичів-Агро» –  4544 га  

   ТОВ «Зоряний світанок» - 894 га 

    ТОВ «Летичів Агро інвест» – 637 га 

За 2020 рік сільськогосподарськими підприємствами району вироблено 

валової продукції на 137,2 млн. грн., в тому числі валової продукції 

рослинництва на 126,1 млн. грн.., тваринництва – на 11,1 млн. грн. Темп 

росту до 2019 року – 90,7%. Основною причиною спаду 

сільськогосподарського виробництва стали складні несприятливі погодні 

умови. 

В громаді постійно проводиться робота з  нормативної грошової оцінки 

земель населених пунктів, яку застосовують для визначення розміру 

земельного податку, державного мита при міні, спадкуванні та даруванні 

земельних ділянок, орендної плати за земельні ділянки державної та 

комунальної власності, втрат сільськогосподарського і лісогосподарського 

виробництва.  

За 2020 рік  проведено та затверджено нормативну грошову оцінку 

земель населених пунктів с. Рудня, Терлівка, с. Новокостянтинів, 

с.Антонівка, с. Копитенці, с. Попівці.  

З метою збільшення надходжень до бюджету по платі за землю, 

створення нових робочих місць  розпочато розробку технічної документації 

із землеустрою  щодо інвентаризації земельних масивів,  на яких розміщені 

будівлі і споруди (колишні колгоспні двори),  які знаходяться за межами 

населених пунктів. Так, з початку року виготовлено та затверджено 

документацію з інвентаризації земель сільськогосподарського призначення –

несільськогосподарські угіддя  загальною площею  21,1 га. 

Важливим чинником  збільшення надходжень до бюджету є своєчасне 

оформлення договорів оренди земель комунальної власності. За 2020 рік 

укладено 25 договорів оренди земельних ділянок загальною площею  28,53 

га. 

З метою недопущення втрат місцевого бюджету земельним відділом 

ведеться робота щодо оформлення (поновлення) договорів оренди на 

земельні ділянки комунальної власності. Зокрема, засіданнями сесій 

затверджено земельну документацію на надання в оренду земельних ділянок  

в кількості – 48 шт. 

З метою розвитку підприємництва (тваринництва) в сільському 

приватному секторі, Летичівською селищною радою проводиться планова 

робота над створенням громадських пасовищ за рахунок земель  комунальної  

власності. За 2020 рік  виготовлено проекти землеустрою для створення 

громадських пасовищ та зареєстровано право комунальної власності на 29 

земельних ділянок  загальною площею 415,4  га. 



На сьогодні склалась ситуація, коли житлові масиви  ряду сіл 

розташовані за межами населених пунктів адміністративно-територіальних 

утворень, і це не дає змоги громадянам реалізувати свої права  на 

приватизацію земельних ділянок та нерухомість.  Для вирішення цієї 

нагальної проблеми, профінансовано та виготовлено проекти землеустрою 

розширення адміністративно-територіальних меж населених пунктів Рудня, 

Терлівка, Свічна, в розробці – по селу Суслівці.  

Розроблено  технічну документацію із землеустрою щодо 

інвентаризації земельної ділянки комунальної власності площею 0,9587 га 

для будівництва і обслуговування закладів освіти з метою продажу будівлі 

школи на торгах. 

Із земель, що перейшли в комунальну власність першочергово було 

розглянуто заяви 9 учасників антитерористичної операції та членів  сімей на 

виділення земельних ділянок для будівництва і обслуговування жилих 

будинків, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка). 

Затверджено 28 проектів землеустрою щодо виділення земельних ділянок для 

ведення особистого селянського господарства площею 54,1 га учасникам 

бойових дій. Задоволено заяви на виготовлення проекту землеустрою щодо 

виділення земельних ділянок для індивідуального садівництва 37 громадянам 

вищезазначеної категорії громадян площею 4,44 га.  

З початку року здійснювалась робота з затвердження містобудівної 

документації по населених пунктах Летичівської ОТГ: 

с.Бохни, с.Гречинці, с.Снітівка, с.Грушківці, с.Буцни - погоджено 

містобудівною радою. 

Летичівська селищна рада на конкурсній основі стала учасником 

проекту “Smart energy – безкоштовне впровадження системи 

енергоменеджменту та інтелектуальної системи енергомоніторингу з 

внесенням даних до Всеукраїнської системи”. 

Впроваджено програму по енергозбереженню та енергоменеджменту 

«Енергобаланс» з метою економії енергоресурсів. 

 В зв’язку із карантинною ситуацією в державі, в 2020 році кошти: 

субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на формування 

інфраструктури об’єднаних територіальних громад; Державного фонду 

регіонального розвитку; субвенції з державного бюджету місцевим 

бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку 

окремих територій  в громаду не надходили. 

Здійснювалось подання заявок на конкурси проектів, що 

реалізовуватимуться за рахунок грантів, проектів міжнародної   технічної 

допомоги: 

  «Теплий і затишний наш садочок для ремонту та облаштування 

санвузлів в ДНЗ «Калинонька» на «Мікропроєкти 2020 за  підтримки 

Посольства Німеччини в Україні; 

  Лабораторія інноваційного розвитку ПРООН в Україні разом із 

Центром розвитку інновацій ініціювали проєкт-челендж “Не пали – 

компостуй!”  -  приймаємо участь у даному  проєкті; 



 Летичівським ліцеєм №1 подано 2 заявки на конкурс «Спроможна 

школа для кращих»: для покращення матеріально-технічної бази 

закладу планується реалізувати проекти «Сучасна медіатека» та 

«Інтерактивний комплекс для вивчення природничо-математичних 

дисциплін»; 

 Летичівський ліцей №2 зараховано до учасників Всеукраїнського 

конкурсу «Вивчай та розрізняй», а також приймає участь у 

інноваційній та дослідно- експерементальній діяльності 

Всеукраїнського рівня «Варіативні моделі компютерно- орієнтованого 

середовища навчання предметів природничо-математичного циклу», 

«Науково-методичні засади впровадження фінансової грамотності у 

навчально-виховний процес навчальних закладів». Проект полягає в 

реалізації підвищення знань учнів у напрямку моделювання, 

програмування та робототехніки в школі; 

 Проект БО «БФ МХП - Громаді»; 

 Дев’ять  старостатів подали заявки для участі в V 

Всеукраїнського конкурсу «Неймовірні села України 2020»; 

 Програма «Двигуни громади» від Агенції трансформацій 

«М.CLASS»,  яка передбачає розбудову відділів розвитку для ОТГ, 

пройшли відбір, плануємо брати участь. 

За рахунок коштів місцевого бюджету виготовлено проектно–

кошторисну документацію на будівництво нового водогону «Нове 

будівництво Мережі водопостачання по вул.Центральна, вул.Набережна в 

с.Суслівці, Летичівського району, Хмельницької області» - загальна 

кошторисна вартість 860,4 тис. грн., «Нове будівництво Мережі 

водопостачання по вул.Горбатюка в смтЛетичів, Летичівського району, 

Хмельницької області» - загальна кошторисна вартість 351,0 тис. грн., «Нове 

будівництво мереж водопостачання по вул.Садова, вул.Прилужна в 

с.Козачки, Летичівського району, Хмельницької області – загальна 

кошторисна вартість 459,4 тис. грн.», «Нове  будівництво «Мережі 

водопостачання  по  вул.Набережна, вул. Горіхова, вул.Трудова, 

вул.Світанкова, пров.Набережний, пров.Горіховий в с.Гречинці, 

Летичівського  району, Хмельницької  області» - загальна кошторисна 

вартість 523 тис. грн. 

Завершено будівництво водогону в с. Козачки протяжністю 1,7 км., 

забезпечено водопостачанням 52 домогосподарства, сума 332 тис.грн. та 

будівництво водогону в мікрорайоні Щедрова смтЛетичева по вул.Горбатюка 

протяжністю 1,3 км., сума 280 тис. грн..  

Проведено капітальний ремонт дороги по вул. Урожайній в с. Гречинці 

протяжністю 320 метрів, сума 800 тис. грн. та капітальний ремонт першої 

черги частини дороги по вул.Героїв Крут, протяжністю 400 метрів, сума 1200 

тис. грн., по вул.Гончарній в смт.Летичів на суму 1362 тис.грн. 

Проведено поточний ремонт вул.Свободи в смт Летичів, сума – 56935 

грн., вул.Польова в с.Рудня, сума – 59803 грн., вул.Шірпала Леоніда в 

смтЛетичів, сума – 39810 грн., вул.Соборна в смтЛетичів, сума – 99998 грн., 

вул.Ярослава Мудрого в смтЛетичів, сума – 39937 грн., вул.Енергетиків в 



смтЛетичів, сума – 69999 грн., вул.Вінницька в с.Голенищево, сума – 89985 

грн., вул.Садова в с.Сахни, сума – 47476 грн., вул.Шевченка в смтЛетичів, 

сума – 49771 грн., вул.Печенюка в с.Грушківці на суму 40 тис.грн., 

вул.Голубничої в с.Грушківці  на суму 40 тис.грн,, вул.Чикинівської  в 

с.Грушківці на суму 40 тис.грн., вул.Квітневої в с. Грушківці на суму 45,3 

тис.грн.,  вул.Млини в с.Новокостянтинів на суму 70 тис.грн., вул.Польова в 

с. Новокостянтинів на суму 60 тис.грн., вул.Центральній в с.Греченці на суму 

56 тис.грн., вул.Новошосейній в с.Іванинці на суму 73 тис.грн., вул.Берегової 

в с.Попівці на суму 35 тис.грн.,  вул.Польової в с.Суслівці на суму 35 

тис.грн., вул.Зарічної в с.Суслівці на суму 37,5 тис.грн. 

Проведено ремонт лінії електропередач для вуличного освітлення  по 

вул.Перемоги, вул.Бугській, провулку Бугському  смтЛетичева. Взято 

технічні умови для відновлення лінії електропередач для вуличного 

освітлення по вул. Горбатюка, вул.Вишневій, вул.Лесі Українки, 

пр.Горбатюка смтЛетичева.  

Відновлено лінію елетропередач для вуличного освітлення по вулицях 

Горбатюка та Олени Теліги та встановлено 8 світлодіодних світильники.  

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   територіальної громади. 

Середньомісячна заробітна плата за січень-листопад 2020 року по 

селищній раді зросла і склала 11195 гривень.  

 

 

 Найбільшими бюджетоутворюючими підприємствами селищної ради є: 

- СТОВ «Промінь» - сплачено податків та зборів  9636,2 тис.грн. (11,2 % в 

загальній структурі доходів загального фонду), з них 

             Податок та збір на доходи фізичних осіб – 6510,6 тис.грн. (60%), 

             Орендна плата за землю – 1349,6 тис.грн., 

             Єдиний податок з сільськогосподарських товаровиробників, у яких 

частка сільськогосподарського товаровиробництва за попередній податковий 

(звітний) рік дорівнює або перевищує 75 відсотків`  - 1697,0 тис.грн., 

             Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, 

сплачений юридичними особами, які є власниками об`єктів нежитлової 

нерухомості – 66,0 тис.грн. 

-  СТОВ «Агрофірма  Обрій» - сплачено податків та зборів  в сумі 6539,0 

тис.грн. (5,8 % в загальній структурі доходів загального фонду), з них 

             Податок та збір на доходи фізичних осіб – 2311,7 тис.грн. (60 %), 

             Орендна плата за землю – 829,8 тис.грн., 

             Єдиний податок з сільськогосподарських товаровиробників, у яких 

частка сільськогосподарського товаровиробництва за попередній податковий 

(звітний) рік дорівнює або перевищує 75 відсотків`  - 1856,4 тис.грн., 

-  ДП «Летичівський лісгосп» - сплачено податків та зборів  4849,2 тис.грн. 

(5,6 % в загальній структурі доходів загального фонду), з них 



             Податок та збір на доходи фізичних осіб – 2688,6 тис.грн. (60 %), 

             Рентна плата за спеціальне використання лісових ресурсів – 1738,7 

тис.грн.  

             Орендна плата за землю – 113,5 тис.грн., 

             Плата за землю -  282,5 тис.грн., 

             Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, 

сплачений юридичними особами, які є власниками об`єктів нежитлової 

нерухомості – 24,5 тис.грн. 

-  ТОВ «Летичів Агро» - сплачено податків та зборів  6232,4 тис.грн. (7,2 % 

в загальній структурі доходів загального фонду), з них 

             Податок та збір на доходи фізичних осіб – 3431,8 тис.грн. (60 %), 

             Орендна плата за землю – 1245,4 тис.грн., 

             Єдиний податок з сільськогосподарських товаровиробників, у яких 

частка сільськогосподарського товаровиробництва за попередній податковий 

(звітний) рік дорівнює або перевищує 75 відсотків`  - 1357,6 тис.грн., 

             Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, 

сплачений юридичними особами, які є власниками об`єктів нежитлової 

нерухомості – 172,4 тис.грн. 

- ТОВ «Термопласт» - сплачено податку на доходи фізичних осіб на суму 

2486,2 тис.грн. (2,9%  в загальній структурі доходів загального фонду 

-  ТОВ Летичівський комбікормовий завод - сплачено податків та зборів  

1737,2 тис.грн. (2,0 % в загальній структурі доходів загального фонду), з 

них 

             Податок та збір на доходи фізичних осіб – 1418,3 тис.грн. (60 %), 

             Орендна плата за землю – 303,0 тис.грн., 

             Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, 

сплачений юридичними особами, які є власниками об`єктів нежитлової 

нерухомості – 15,4 тис.грн. 

-  АТ «Хмельницькобленерго» - сплачено податків та зборів  1610,2 

тис.грн. (1,9 % в загальній структурі доходів загального фонду), з них 

             Податок та збір на доходи фізичних осіб – 1494,2 тис.грн. (60 %), 

             Орендна плата за землю – 72,7 тис.грн., 

             Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, 

сплачений юридичними особами, які є власниками об`єктів нежитлової 

нерухомості – 38,9 тис.грн. 

         

                                               Доходи 

 

До загального фонду бюджету селищної ради надійшло податків, 

зборів (обов’язкових платежів) без врахування міжбюджетних трансфертів  

85802,5 тис.грн., що становить 100,7 відсотків до планових річних обсягів з 

врахуванням уточнень . 

Темп приросту доходів загального фонду до минулого року складає 

11,7 відсотків або в сумарному виразі більше на 8968,4 тис.грн.  

 



          В середньому по селищній раді  на одного жителя припадає 4472,6  

гривень доходів загального фонду бюджету.  

                                       

          Основним джерелом формування доходної частини місцевих бюджетів 

в 2020 році  був  податок на доходи фізичних осіб. Питома вага його в 

загальній сумі надходжень місцевих бюджетів по громаді складає 58,0 

відсотків.  Фактичне виконання до планових призначень на рік з урахуванням 

змін податку на доходи фізичних осіб становить  100,6 відсотків і надійшло 

звітному році 49789,0 тис.грн.  Перевиконання виникло за рахунок росту по 

ряду підприємств селищної ради надходжень податку на доходи фізичних 

осіб  за результатами діяльності за 2020 рік.  По податку на доходи фізичних 

осіб, що сплачується податковими агентами, із доходів платника податку у 

вигляді заробітної плати виконання становить 98,7 % та надійшло податку 

36914,9 тис.грн.,   по  податку на доходи фізичних осіб з грошового 

забезпечення, грошових винагород та інших виплат, одержаних 

військовослужбовцями та особами рядового і начальницького складу, що 

сплачується податковими агентами  надійшло 2032,4 тис.грн., або  108,9 % 

перевиконання. 

                                  

             Серед підприємств району найбільша питома вага в надходженнях 

податку на доходи фізичних осіб  у 2020 році  належить : 

            СТОВ „Промінь” – 6510,6 тис.грн. (13,1 відсотки), 

           СТОВ «Летичів Агро» - 3431,8 тис.грн. (6,9 відсотка). 

            ДП „ Летичівський лісгосп” – сплачено до  селищного  бюджету 

2688,6 тис.грн.  (3,1 відсотки  до загальних надходжень), 

                                   

Надходження податку на доходи фізичних осіб від установ бюджетної 

сфери  займають 39,0 відсотків від загальних надходжень, зокрема відділ  

освіти – 5053,8  тис.грн. (10,1 відсотки до загальних надходжень). 

            Крім того, станом на 01.12.2020 року по громаді рахується податкова 

заборгованість по податку на доходи фізичних осіб в сумі 229,5 тис.грн., в 

тому числі Летичівське  РСТ – 15,9 тис.грн., фізичні особи – 209,1 тис.грн.               

           Податку на доходи фізичних осіб від надання  в оренду земельної 

частки (паю) до місцевих бюджетів надійшло 10502,6 тис.грн., відсоток 

виконання  склав 107,2 %  В зв’язку з  укладанням нових договорів оренди, 

виплатою матеріальної допомоги і збільшення орендної ставки по договорах 

з громадянами по ряду підприємств збільшились надходження податку від 

надання в оренду земельної  частки (паю), а саме по ТОВ «Агрофірма Обрій» 

- на 2571,3 тис.грн., по ТОВ «Летичів Агро» - на  315,5 тис.грн., по ТОВ 

«Зоряний світанок» - на 300,2 тис.грн.(контингент).    

            Бюджетні призначення в 2020 році   по податку на прибуток 

підприємств, що належать комунальній власності становили 30,0 тис.грн., 

фактично надходження складають 2,1 тис.грн.  Платником податку являється 

1 підприємство – КГП «Злагода» Летичівської селищної ради. 

           Рентної плати за спеціальне використання лісових ресурсів до 

бюджету   надійшло 1773,6 тис.грн., при річних уточнених призначеннях 



1800,0 тис.грн., відсоток виконання  склав 98,5 %. Надходження рентної 

плати за спеціальне використання лісових ресурсів (крім рентної плати за 

спеціальне використання лісових ресурсів в частині деревини, заготовленої в 

порядку рубок головного користування)  до селищного бюджету надійшло 

1376,2 тис.грн., що на 226,7 тис.грн. більше в порівнянні з  2019 роком.  

            Рентної плата за користування надрами  до селищного бюджету в 2020 

році надійшло 3,3 тис.грн., що становить 12,7 %  до планових призначень. 

Платником податку є ТОВ «Лагуна Поділля». 

           Акцизний податок з ввезених   на митну територію України 

підакцизних товарів (продукції)  та акцизного податку з вироблених в 

Україні підакцизних товарів (продукції)  надійшло до селищного бюджету в 

2020 році 9081,7 тис.грн., що становить 105,6% до планових призначень, в 

порівнянні з 2019 роком надходження збільшились на 895,5 тис.грн. 

Акцизного податку з реалізації суб»єктами господарювання  роздрібної 

торгівлі підакцизних товарів  надійшло 1069,8 тис.грн., що становить 97,3 % 

до планових призначень 2020 року, в порівнянні з 2019 роком надходження 

збільшились на  15,8 тис.грн, або на 1,5 %. 

Земельного податку з юридичних та фізичних осіб надійшло 1142,9 

тис.грн., що становить 103,9 % до планових призначень. Проте по 

земельному податку станом на 01.01.2021 року рахується податковий борг в 

сумі 244,0 тис.грн. (земельний податок з  фізичних осіб). Орендної плати за 

землю з фізичних та юридичних осіб надійшло 8832,4 тис.грн., що  становить 

97,2 % до планових призначень 2020 року. (невиконання 257,6 тис.грн.). 

Плата за землю є податком, на який поширена дія закону, прийнятого 

Верховною Радою України «Про внесення змін до деяких законодавчих 

актів, спрямованих на забезпечення додаткових соціальних та економічних 

гарантій у зв’язку з поширенням коронавірусної хвороби (СОVID-2019)» 

(законопроект №3275), який дозволив суб’єктам господарювання не сплатити 

податок за березень місяць, що й спричинило невиконання планових 

призначень. 

Втрати за березень місяць з орендної плати за землю склали 589,0 

тис.грн.  

Станом на 01.01.2021 року наявний податковий борг по орендній платі 

в сумі   1191,7 тис.грн.  Найбільші суми податкового боргу орендної плати за 

землю рахуються за:  

                 Агрегатний завод – 47,1 тис.грн., 

                 ТОВ Яровит Інвест – 105,7 тис.грн., 

                 ТОВ «Лагуна поділля» - 12,1 тис.грн. 

                 Ніколайчук М.О. – 662,9 тис.грн., 

                 Карачун О.Г. -  117,7 тис.грн. , 

                 Даутпаєв Є.Р. – 39,2 тис.грн., 

                 Нєвєров О.В. – 29,1 тис.грн.    та інші. 

  З керівниками підприємств та фізичних осіб – підприємців, що 

допустили податковий борг, проведено роботу щодо  його сплати, внаслідок 

чого ТОВ «Яровит Інвест» сплачено 10,0 тис.грн.  боргу та ФОП Даутпаєвим 

Є.Р. сплачено 30,0 тис.грн. податкового боргу з орендної плати.   



 Найбільшими платниками орендної плати за землю являються СТОВ 

«Промінь», який сплатив за 2020 рік 1349,6 тис.грн., ТОВ «Летичів Агро» - 

1245,4 тис.грн.,   СТОВ «Агрофірма»Обрій»- 829,8 тис.грн.,  ТОВ Агрофірма 

«Кудинка» - 584,2 тис.грн. 

           Середній розмір орендної ставки по землях сільськогосподарського 

призначення за 1 гектар в 2020 році склав 1447,01 грн. за 1 га . 

У 2020 році пільги зі сплати податків та зборів, в тому числі по платі за 

землю не надавались. 

 

             У відповідності до положень Бюджетного кодексу України до 

загального фонду місцевих бюджетів надійшло податку на нерухоме майно 

(відмінне від земельного податку) 1294,8 тис.грн. при плані 1198,0 тис.грн., 

відсоток виконання 108,1 %. В порівнянні з 2019 роком надходження зросли 

на 220,9 тис.грн.  З них найбільші суми надійшли від ТОВ «Вортекс» – 224,2 

тис.грн.,ТОВ «Летичів – агро» - 172,4 тис.грн.,  СТОВ «Промінь» – 66,0 

тис.грн., СТОВ «Козацька мрія» – 52,8 тис.грн., ТОВ «Грін Коттон груп 

істейт» - 46,4 тис.грн. 

 У відповідності до положень Бюджетного кодексу України  

запроваджено туристичний збір, якого надійшло  17,8 тис.грн., виконання 

склало 125,1 відсотки.  Платниками податки є 1 юридична особа та 2 – 

фізичних осіб-підприємців.   

            

            У відповідності  до положень Бюджетного кодексу України у 2020 

році єдиний податок надходив до загального фонду, питома вага 

надходжень його в обсязі надходжень доходів загального фонду бюджету 

селищної ради займав 15,3 відсотка,  надійшло 13109,8 тис.грн., річні 

уточненні призначення виконано на 101,6 відсотка.  

           Єдиного податку з фізичних осіб надійшло 6488,3 тис.грн., що 

становить 103,0 % до планових призначень, єдиного податку з юридичних 

осіб – 300,4 тис.грн., або 60,1% планових призначень. Ненадійшло 199,6 

тис.грн. цього податку до планових призначень в зв’язку з тим, що  ТОВ 

«Летичівська швейна фабрика», яка у 2019 році сплатила 215,6 тис.грн., у 

2020 році практично господарської діяльності не проводила.  

          Єдиного податку з сільськогосподарських товаровиробників, у яких 

частка сільськогосподарського товаровиробництва  за попередній рік 

дорівнює або перевищує 75 відсотків надійшло в 2020 році 6321,1 тис.грн. 

при річному уточненому плані 6100,0 тис. грн., виконання склало 103,6 

відсотка.  

            Адміністративних штрафів та санкцій, що накладається місцевими 

органами влади   надійшло до селищного бюджету 24,7 тис.грн.  при плані 

16,2 тис.грн., що становить 152,3 %. 

            Адміністративних штрафів та штрафних санкцій за порушення 

законодавства у сфері виробництва та обігу алкогольних напоїв та 

тютюнових виробів  до бюджету селищної ради надійшло 45,9 тис.грн., що 

становить 77,4%  планових призначень. 

                    



             Адміністративних зборів та платежів, доходів від некомерційної 

господарської діяльності у 2020 році надійшло 525,1 тис.грн., бюджетні 

призначення виконано на 63,5%, в порівнянні з 2019 роком надходження 

зменшились на 195,5 тис.грн. у зв’язку із змешенням кількості звернень щодо 

інших адміністративних послуг. 

           Державного мита надійшло 50,6 тис.грн., що становить, 59,1%  

планових призначень, в порівнянні з 2019 роком надходження зменшились на 

29,4 тис.грн.  В 2020 році зменшилась  кількість звернень, пов’язаних з 

оформленням документів, у тому числі оформленням документів на 

спадщину і дарування, а також зменшення кількості звернень щодо 

оформлення закордонних та паспортів громадян України по Летичівській 

селищній раді . 

                    

              В 2020 році  по коду 24060300 «Інші надходження»  до селищного 

бюджету надійшло коштів в сумі  35,2 тис.грн., які надійшли від Летичівської 

селищної ТВК в сумі 33,3 тис.грн. – повернення грошової застави, 

Летичівської селищної ради – 1,7 тис.грн.- повернення матеріальної 

допомоги на поховання за 2019 рік. 

Крім того до селищного бюджету надійшло 123,4 тис.грн. коштів за 

шкоду, що заподіяна на земельних ділянках державної та комунальної 

власності, які не надані у користування та не передані у власність, внаслідок 

їх самовільного зайняття (ТОВ «Агро форте» - 61,1 тис.грн., ТОВ 

«Агроінвест зерно» - 25,3 тис.грн., ФОП Бортник В.І. – 20,8 тис.грн., гр. Повх 

А.М. – 16,2 тис.грн.). 

              Коштів від реалізації безхазяйного майна, знахідок, спадкового 

майна, майна, одержаного територіальною громадою в порядку спадкування 

чи дарування, а також валютні цінності і грошові кошти, власники яких 

невідомі  до бюджету громади за 2020 рік надійшло 0,6 тис.грн. 

 

 Доходів спеціального фонду селищного бюджету за 2020 рік (без 

врахування обсягів міжбюджетних трансфертів) надійшло 3297,0 тис.грн. 

при планових річних уточнених призначеннях 4065,5 тис.грн., виконання 

склало 81,1 відсотка., в порявнянні з 2019 роком надходження зменшились на 

889,5 тис.грн. 

          У відповідності до положень Бюджетного кодексу України  у 2020 році  

до спеціального  фонду селищного  бюджету надходив екологічний 

податок, обсяг якого склав 60,3 тис.грн. при планових уточнених 

призначеннях 70,0 тис.грн., відсоток виконання склав 86,1 %. Надходження 

зменшилися у зв’язку із змінами, внесеними до статті 240 Податкового 

кодексу України (п.240.7 не є платниками податку за викиди двоокису 

вуглецю суб’єкти, зазначені у пункті 240.1 статті Податкового кодексу 

України, якими здійснюються такі викиди в обсязі не більше 500 тонн за рік.) 

Через ситуацію в країні у зв’язку з поширенням коронавірусної 

хвороби (СОVID-2019) у 2020 році ненадійшло прогнозних 286,8 тис.грн. від 

продажу землі, яку планував купити приватний підприємець, але нестабільне 

фінансове становище завадило йому це зробити.   



           За 2020 рік до селищного бюджету надійшло 26,2 тис.грн. коштів за  

грошові стягнення за  шкоду навколишньому середовищу заподіяну 

порушенням законодавства  про охорону навколишнього середовища. 

      

          У 2020 році надійшло 704,8 тис.грн. коштів від пайової участі у 

розвитку інфраструктури населених пунктів, а саме від  ФОП Кохановської 

А.М. – 652,2 тис.грн., ТОВ «Стімул плюс» - 48,3 тис.грн., ТОВ «Летичівська 

швейна фабрика» - 4,2 тис.грн.,, виконання становить 107,6%. 

Порівняно з 2019 роком у 2020 році суттєво зменшились власні 

надходження бюджетних установ – на 620,6 тис.грн. за рахунок зменшення 

плати за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх 

основною діяльністю, що спричинено  карантинними обмеженнями, які діяли 

протягом 2020 року. 

                                      

В 2020 році селищному  бюджету середньострокова позичка  не  

надавалася.  

Протягом 2020 року через Управління Державного казначейства у 

Хмельницькій області короткотермінова позичка на покриття тимчасових 

касових розривів не оформлялася. 

           Протягом року, що аналізується, було проведено 4 засідання комісії з 

питань виплати заробітної плати та сплати податків до бюджету, де 

заслухано ряд  керівників підприємств та приватних підприємців. За 

результатами цієї роботи погашено боргу  по податках і зборах на загальну 

суму 151,4 тис.грн.    

 

 

                                Видатки та заборгованість 

 
     Видаткова частина селищного  бюджету Летичівської  селищної ради 

за 2020 рік виконана в сумі 142141,9 тис.грн., що становить  98,5 % до  

уточненого плану  на   рік, в тому числі по загального фонду профінансовано 

видаткову частину селищного бюджету в сумі 134900,6 тис.грн., що 

становить  97,0 % до  уточненого плану  на   рік (план –  139120,4 тис.грн.) та 

по спеціальному фонду селищного бюджету – в  сумі 7241,3  тис.грн. що 

становить  91,6 % до  уточненого річного плану.  

        У загальній структурі видаткової частини загального фонду селищного  

бюджету   видатки на оплату праці з нарахуваннями становлять 107913,6 

тис.грн., тобто 80 %.   

Фінансування видатків головних розпорядників коштів селищного  

бюджету  на заробітну плату з нарахуваннями забезпечило повну виплату 

заробітної плати працівникам бюджетних установ, що фінансуються з 

селищного  бюджету  у встановлені терміни. 

Обсяг видатків на оплату комунальних послуг та енергоносіїв, спожитих 

бюджетними установами, склав 4561,1 тис.грн., або  3,4 % у загальній сумі 

видатків по галузях. 



На оплату продуктів харчування і медикаментів профінансовано 

видатків відповідно 2708,3 тис.грн. і 979,8 тис.грн., або 2,7 % бюджетних 

асигнувань. 

На виплату пенсій, допомог та інших виплат  населенню у 2020 році 

спрямовано коштів в сумі 544,5 тис.грн., що   в загальній структурі видатків 

селищного бюджету  становить 0,4 відсотка.  

На виплату поточних трансфертів органам державного управління інших 

рівнів, бюджетним установам та організаціям спрямовано 6646,1 тис.грн., що 

становить 4,9  % в загальній структурі видатків загального фонду селищного 

бюджету. Для фінансування Летичівської ЦРЛ районному бюджету передано 

медичну субвенцію в сумі 3587,3 тис.грн.  

По галузі „Державне управління”  у 2020 році профінансовано 

видатки по загальному фонду в сумі  18138,3 тис.грн., що становить 98,9 % 

до планових призначень, а по спеціальному фонду профінансовано  24,9 

тис.грн., з них  капітальні видатки – 18,6 тис.грн.   і поточні видатки -  6,3 

тис.грн.  

 По КПКВК 0110150 «Організаційне, інформаційно-аналітичне та 

матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної  ради, районної 

ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, 

сільської рад» за 2020 рік  видатки    селищного бюджету на   поточне 

утримання виконавчого апарату селищної ради по загальному фонду 

профінансовано в сумі 16004,0 тис.грн., в тому числі  на заробітну плату з 

нарахуваннями -  15186,4 тис.грн., оплату комунальних послуг та 

енергоносіїв – 113,9 тис.грн., інші поточні видатки – 703,7 тис.грн.    

По спеціальному фонду  перераховано коштів в сумі 24,9  тис.грн., з них 

капітальні видатки становили – 18,6 тис.грн. (за рахунок благодійних внесків   

придбано  комп’ютерну техніку) і  поточні видатки -  6,3 тис.грн. (за рахунок 

благодійних внесків придбано дрова на суму  3,0 тис.грн. та за рахунок 

оренди  майна   установ придбано канцтоварів на суму 3,4 тис.грн.).  

  По  КПКВК 0110180 «Інша діяльність у сфері державного 

управління» у 2020 році профінансовано видатки в сумі 183,0 тис.грн.  

Даний обсяг  видатків було спрямовано на :  

- виконання заходів програми фінансування заходів державного, 

обласного, місцевого значення у Летичівській селищній раді на 2019-2020 

роки    -  105,9 тис.грн., 

-  виконання заходів програми розвитку місцевого самоврядування на 

території Летичівської селищної об’єднаної територіальної громади на 2018-

2020 роки – 4,9 тис.грн. (представницькі витрати),  

- виконання заходів комплексної програми профілактики 

правопорушень та боротьби зі злочинністю на території Летичівської 

селищної ради Хмельницької області на 2016-2020  роки – 32,4 тис.грн., а 

саме оплочено послуги по технічному  обслуговуванню системи 

відеоспостереження – 26,0 тис.грн., оплочено послуги по моніторингу 

радіочастот – 0,8 тис.грн. та придбано телевізор для відеоспостереження – 5,6 

тис.грн., 



- виконання заходів програми регулювання чисельності безпритульних 

тварин гуманними методами на території Летичівської селищної ради на 

2019-2020 роки для оплати послуг по відлову бродячих собак  

профінансовано 39,8 тис.грн. 

   По КПКВК 0110191  «Проведення місцевих виборів» 

профінансовано видаткову частину загального фонду в сумі 1557,7 тис.грн., в 

тому числі за рахунок субвенції з місцевого бюджету на проведення виборів 

депутатів місцевих рад та сільських, селищних, міських голів, за рахунок 

відповідної субвенції з державного бюджету – 1468,1 тис.грн. та за рахунок 

коштів селищного бюджету – 89,6 тис.грн. (програма ресурсної підтримки 

місцевих виборів  на території Летичівської селищної ради у 2020 році). 

              По КПКВК 0120180 «Інша діяльність у сфері державного 

управління» на виконання програми   діяльності та утримання трудового 

архіву Летичівської селищної ради на 2019-2022 роки   профінансовано 

видатки в сумі 393,6 тис.грн., в тому числі за рахунок коштів селищного 

бюджету – 277,7 тис.грн. та коштів іншої субвенції з Меджибізького 

селищного бюджету – 115,9 тис.грн.  

По загальному фонду селищного бюджету обсяг касових видатків 

склав 393,6 тис.грн., або 99,7 % до річних планових призначень. На оплату 

праці з нарахуваннями профінансовано видатків в сумі 350,0 тис.грн., що 

становить 88,9 % в загальній структурі, видатки  оплату енергоносіїв склали 

27,3 тис.грн., або 6,9 %, інші поточні видатки  - 16,3 тис.грн.  

 

            По КПКВК 0117680 «Членські внески до асоціацій органів 

місцевого самоврядування»  на виконання заходів програми розвитку 

місцевого самоврядування на території Летичівської селищної об’єднаної 

територіальної громади на 2018-2020 роки видатки селищного бюджету на 

оплату членських внесків до Асоціації органів місцевого самовряврядування 

та до Асоціації ОТГ становили 17,8 тис.грн.  

 

По галузі „Освіта” у 2020 році профінансовано видатків на суму  

93696,1 тис.грн., з них по   загальному фонду – 90937,3 тис.грн., що 

становить 96,4 % до планових показників та по спеціальному фонду – 2758,8 

тис.грн. Видатки на заробітну плату з нарахуваннями  профінансовано в сумі  

– 80384,4 тис.грн., що становить 85,8 % в загальній структурі видатків (з них 

42898,2  тис.грн. за рахунок коштів освітньої субвенції), на оплату 

комунальних послуг та енергоносіїв перераховано коштів в сумі  3262,4 

тис.грн., придбання продуктів харчування – 3947,2 тис.грн., інші  видатки – 

6102,1 тис.грн.  

 По ТПКВКМБ 1010 ”Надання дошкільної   освіти” видатки 

профінансовано в сумі 18942,6 тис.грн., в тому числі по загальному фонду – 

18249,8 тис.грн., що становить 98,7 % до планових призначень на 2020 рік та 

по спеціальному  фонду – 692,8 тис.грн.  

В загальній структурі видатків загального фонду  видатки на заробітну 

плату з нарахуваннями  склали 82,7 % та профінансовано 15543,1 тис.грн.,  



видатки на оплату комунальних послуг та енергоносіїв – 794,0 тис.грн. або 

5,1 %, на придбання продуктів харчування – 1119,2 тис.грн. або 7,2 %, інші 

поточні видатки – 793,5 тис.грн.  

  По дошкільних навчальних закладах 70 дітей звільненні від 

батьківської плати за харчування. 

За рахунок коштів селищного бюджету придбано іграшки - 53,4 

тис.грн.,   медикаменти та дезифікуючі засоби – 267,4 тис.грн., фарбу – 102,0 

тис.грн.,  засоби гігієни, господарські та будівельні матеріали  - 264,7 

тис.грн., в тому числі: електросушарки для рук в Летичівський ЗДО ЦРД 

«Калинонька та Летичівський ДНЗ № 2 «Веселка» - 35,2 тис.грн., 2 

водонагрівачі в Летичівський ясла-садок № 4 «Дзвіночок» - 9 тис. грн., 

розкладачки, ковдри та подушки в  Летичівський ДНЗ № 2 «Веселка» - 8,9 

тис.грн, меблі та жалюзі в Летичівський ясла-садок № 4 «Дзвіночок» - 3,2 

тис. грн, плита ламінована для ремонту підлоги в Горбасівський ДНЗ 

«Сонечко» - 10,3 тис.грн., будматеріали для поточного ремонту котельні 

Горбасівського ДНЗ «Сонечко» - 21,6 тис.грн., м»ясорубка, стелаж та полиці 

для сушки посуду в ДНЗ «Щедрик» - 11 тис.грн., меблі в ДНЗ «Журавлик» - 

6,2 тис.грн., а також засоби гігієни, інші господарські товари, електротовари  

та  канцтовари по ДНЗ – 159,3 тис.грн.  

По спеціальному фонду профінансовано  видатки в сумі 692,8 тис.грн., 

з них за рахунок власних надходжень установи – 601,7 тис.грн. (придбання 

продуктів харчування – 547,6 тис.грн.,  матеріалів – 7,3 тис.грн. і виплата 

заробітної плати з нарахуваннями кухарям– 36,6 тис.грн.) і за рахунок 

бюджету розвитку селищної ради – 63,1 тис.грн. (придбано ноутбуки в 

Летичівський ДНЗ №4 «Дзвіночок» та Летичівський ДНЗ №1 «Калинонька» – 

22,0 тис.грн., холодильник – 13,0 тис.грн. і комп’ютерну техніку – 19,4 

тис.грн. в Летичівський ДНЗ №2 «Веселка», пральну машину в Летичівський 

ДНЗ «Щедрик» - 8,7 тис.грн.).   

За рахунок коштів субвенції з місцевого бюджету на надання державної 

підтримки особам з особливими освітніми потребами за рахунок відповідної 

субвенції з державного бюджету  по загальному фонду профінансовано 

кошти  в сумі 76,6 тис.грн. (корекційні години педагогічним працівникам в 

сумі 41,6 тис.грн., придбано комплекти розвивальних ігор  на суму 7,0 

тис.грн.) та по спеціальному фонду 28,0 тис.грн. (придбано планшет  в 

Летичівський ДНЗ №4 «Дзвіночок» - 7,0 тис.грн., ноутбук, принтер та 

ламінатор в Летичівський ДНЗ №1 «Калинонька» - 14,0 тис.грн., басейн  в 

Новокостянтинівський ДНЗ – 7,0 тис.грн.). 

 

По ТПКВКМБ 1020 ”Надання загальної середньої освіти 

загальноосвітніми навчальними закладами (у тому числі з дошкільними 

підрозділами (відділеннями, групами)» видаткову частину загального 

фонду профінансовано в сумі  62159,6 тис.грн., що становить 95,6 % до 

планових призначень 2020 року та спеціального фонду – 2066,0 тис.грн.  

  По загальному фонду селищного бюджету   профінансовано обсяг 

видатків на заробітну плату з нарахуваннями в сумі 54930,2 тис.грн., оплату 

комунальних послуг та енергоносіїв – 2150,7 тис.грн. 



На харчування дітей   в   загальноосвітніх навчальних закладах 

селищної ради  перераховано  коштів  в сумі 1589,1 тис.грн., що становить 

2,6 % в загальній структурі видатків. Забезпечено безкоштовним  

харчуванням 922 дітей пільгових категорій громадян та  дітей, звільненних за 

рішенням виконавчого комітету і учнів 1-4 класів.  

   Для придбання матеріалів,  предметів та малоцінного інвентаря за 

рахунок  коштів  селищного бюджету профінансовано видатки в сумі   1740,6 

тис.грн. Для забезпечення підвозу дітей до загальноосвітніх навчальних 

закладів профінансовано  видатки на придбання паливно – мастильних 

матеріалів в сумі 623,3 тис.грн. Придбано запчастини  до автобусів на суму 

230,0 тис.грн.  За рахунок коштів селищного бюджету було придбано двері 

міжкімнатні, металопластикові перегородки в санвузли, матеріали для 

поточного ремонту підлоги, жалюзі, конструкційні матеріали, 

електросушарки та дозатори, сантехнічні матеріали в Летичівський ліцей №1  

- 204,0 тис.грн., міжкімнатні двері, метал для пантусів, електротовари в 

Летичівський ліцей № 2 – 42,6 тис.грн., меблі, радіатори, лінолеум та плитку 

для кабінетів,  будматеріали для поточного ремонту їдальні та кабінету ГПД 

в Летичівський ліцей № 3 – 58,3 тис.грн., насос водяний в Вербецьку 

гімназію – 5,7 тис.грн, фарбу в загальноосвітні навчальні заклади – 147,5 

тис.грн., придбано засоби гігієни, господарські та будівельні матеріали по 

закладах – 429,2 тис.грн.  

Протяго 2020 року оплочено за надані послуги в сумі 543,8 тис.грн., в 

тому числі послуги зв»язку та інтернету - 61,5 тис.грн., поточний ремонт 

підлоги спортазалу Летичівського ліцею № 1 – 17 тис.грн., поточний ремонт 

харчоблоку Летичівського ліцею № 1 – 49 тис.грн., технічне обслуговування 

та страхування транспортних засобів 86,5 тис.грн., навантаженню та 

вивезення сміття – 25 тис.грн., оренда гаражів – 39,1 тис.грн., послуги по 

дослідженню води по закладах 5,2 тис.грн., також проведені поточні ремонти 

транспортних засобів, обслуговування та ремонт комп»ютерної техніки, 

здійснено супровід комп»ютерних програм  та оплочено послуги РЕМ на 

суму 260,5 тис.грн.  

 За рахунок коштів субвенції   з місцевого бюджету на забезпечення  

якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти "Нова українська 

школа" за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету для 

придбання меблів профінансовані видатки в сумі 252,4 тис. грн. та 

співфінансування з місцевого бюджету – 45,4 тис.грн. придбано меблі в 

начальні заклади в кількості 360 о. (парти, стільці та інше),  

За рахунок коштів субвенції   з місцевого бюджету на забезпечення  

якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти "Нова українська 

школа" за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету для 

забезпечення дидактичними матеріалами профінансовано видатки в сумі 

164,4 тис. грн. та співфінансування з місцевого бюджету  -  18,3 тис.грн. 

Придбано дидактичний матеріал навчальних засобів та посібників в кількості 

346 од.  



За рахунок коштів субвенції   з місцевого бюджету на забезпечення  

якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти "Нова українська 

школа" за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету для 

придбання дезинфікуючих матеріалів профінансовано видатки в сумі 262,9 

тис. грн. та співфінансування з місцевого бюджету  -  28,6 тис.грн.  

До державного бюджету повернуто невикористаний залишок коштів 

субвенції в сумі 2110,98 грн. 

За рахунок коштів субвенції з місцевого бюджету на надання державної 

підтримки особам з особливими освітніми потребами за рахунок відповідної 

субвенції з державного бюджету  по загальному фонду профінансовано 

кошти  в сумі 198,1 тис.грн. (корекційні години педагогічним працівникам – 

109,3 тис.грн., придбано комплекти розвивальних ігор, дошка Євмінова та 

інше на суму 29,3 тис.грн.) та по спеціальному фонду 59,5 тис.грн. (придбано 

3 спортивні тренажери в Летичівський ліцей № 1 та 2 ноутбуки в 

Летичівський ліцей № 2). 

          По спеціальному фонду селищного бюджету профінансована видаткова 

частина  в сумі 2066,0 тис.грн., з них за рахунок   власних надходжень 

установи – 740,7 тис.грн. (придбання продуктів харчування – 691,3 тис.грн., 

заробітна плата з нарахуваннями кухарів – 49,4 тис.грн.,), за рахунок інших 

джерел влісних надходжень – 48,3 тис.грн. (капітальні видатки - поповнення 

книжкового фонду – 19,0 тис.грн. та поточні видатки  - оплата енергоносіїв – 

29,3 тис.грн.)  та кошти бюджету розвитку 1277,0 тис.грн., а саме:   

            За рахунок залишку коштів освітньої субвенції з обласного бюджету 

для оснащення харчоблоків  закладів освіти  профінансовано кошти по 

спеціальному фонду селищного бюджету в сумі 330,6 тис.грн., 

співфінансування з місцевого бюджету – 36,7 тис.грн. В Летичівський ліцей 

№ 1 придбано 2 шафи жарочних, електричну м’ясорубку, плиту індукційну, 

машину посудомиючу на суму 200,0 тис.грн. (180,0 тис.грн.- кошти 

субвенції, 20,0 тис.грн. – співфінансування з місцевого бюджету). В 

Летичівський ліцей № 2 придбано м’ясорубку, морозильну камеру, шафу 

халодильну, шафу пекарську і шафу жарочну, тістоміс, посудомийну машину 

на суму 167,3 тис.грн. (150,6 тис.грн. – кошти субвенції, 16,7 тис.грн. - 

співфінансування з місцевого бюджету). 

За рахунок коштів субвенції   з місцевого бюджету на забезпечення  

якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти "Нова українська 

школа" за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету для 

забезпечення комп’ютерним обладнанням профінансовано видатки по 

спеціальному фонду в сумі 178,2 тис. грн. та співфінансування з місцевого 

бюджету  -  19,8 тис.грн. Придбано 6 ноутбуків, 5 проекторів, 5 

інтерактивних дошок, 1 багатофукціональний пристрій та інше. 

         За рахунок залишку коштів освітньої субвенції, що утворився в 

селищному бюджеті станом на 01.01.2020 року профінансовано  видаткову 

частину на суму 157,8 тис.грн., а саме 2 мультимедійних комплекси та 2 

ноубуки в Летичівський ліцей № 1 – 88,2 тис.грн., холодильник в Вербецьку 

гімназію – 7,0 тис.грн., дошку інтерактивну Летичівський ліцей № 3 – 18,5 

тис.грн., 2 дошки інтерактивних Летичівський ліцей № 2 – 44,2 тис.грн.  



         

         За рахунок коштів бюджету розвитку селищного бюджету 

профінансовано видатки в сумі  494,4 тис.грн. (придбано комп’ютер і 

принтер в Летичівський ліцей № 3 – 19,8 тис.грн., 4 комп’ютер і 2 принтери в 

Летичівський ліцей № 2- 74,8 тис.грн., підйомник для дитини з особливими 

потребами в Летичівський ліцей № 2 – 192,0 тис.грн., виготовлено проектно – 

кошторисну документацію на капітальний ремонт паркану в Летичівський 

ліцей № 2 – 7,8 тис.грн., частково профінансовано будівництво спортивного 

майданчика зі штучним покриттям Летичівського ліцею № 1 – 200,0 

тис.грн.). 

         За рахунок коштів субвенції з місцевого бюджету на надання державної 

підтримки особам з особливими освітніми потребами за рахунок відповідної 

субвенції з державного бюджету  по  спеціальному фонду профінансовано 

59,5 тис.грн. (придбано 3 спортивні тренажери в Летичівський ліцей № 1 та 2 

ноутбуки в Летичівський ліцей № 2). 

  

По ТПКВКМБ 1090 «Надання позашкільної освіти  позашкільними  

закладами  освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми»  по загальному 

фонду селищного бюджету профінансовано видаткову частину в сумі 3296,5 

тис.грн. 

 В загальній структурі видатків загального фонду видатки на заробітну плату 

з нарахуваннями становили 3115,3 тис.грн. або  94,5 %, оплату комунальних 

послуг та енергоносіїв – 43,6 тис.грн., інші поточні видатки – 137,6 тис.грн. 

Придбано будівельні матеріали для проведення поточного ремонту  класів 

Летичівського центру творчості дітей та юнацтва – 87,3 тис.грн., насос 

електричний – 2 тис. грн., набір інструментів - 1,4 тис.грн., зварювальний  

апарат – 2 тис.грн., шуруповерт – 3 тис. грн., перфоратор -5 тис. грн. 

Для придбання придбання засобів особистої гігієни, антисептиків  (для 

боротьби з COVID) використано – 9,5 тис. грн. 

На придбання канцтоварів та меблів за вказаний період витрачено – 27,4 

тис.грн. 

 

По ТПКВКМБ 1161 «Забезпечення діяльності  інших закладів у 

сфері освіти»  по загальному фонду профінансовано видатки в сумі 3059,1 

тис.грн., що становить 97,1 % до планових призначень. На заробітну плату з 

нарахуваннями перераховано 2812,2 тис.грн., придбано паливно – 

мастильних матеріалів, запчастин та інших матеріалів на суму 108,3 тис.грн., 

послуги по поточному ремонту автобусів – 49,9 тис.грн., оренда гаражів – 

36,5 тис.грн., оплочено комунальні послуги та енергоносії – 27,4 тис.грн.  

По ТПКВКМБ 1170 «Забезпечення діяльності інклюзивно – 

ресурсних центрів» по загальному фонду  профінансовано видатки  в сумі 

1176,2 тис.грн., що становить 85,1 % до планових призначень.  В загальній 

структурі видатків обсяг видатків на заробітну плату з нарахуваннями  

становить 85,8 % та профінансовано 1009,4 тис.грн., з них за рахунок коштів 

субвенції з місцевого бюджету на надання державної підтримки особам з 



особливими освітніми потребами за рахунок відповідної субвенції з 

державного бюджету – 899,7 тис.грн., за рахунок коштів селищного бюджету  

- 94,2 тис.грн. і субвенції з Меджибізького бюджету -  15,5 тис.грн.  

За рахунок коштів іншої субвенції з Меджибізького селищного 

бюджету  в сумі 34,5 тис.грн. придбано будівельні матеріали для поточного 

ремонту туалету. За рахунок коштів селищного бюджету придбано  меблі на 

суму 53,3 тис.грн. та інші господарські та канцелярські товари на суму 20,4 

тис.грн. Також погашено кредиторську заборгованість, що рахувалась станом 

на 01.01.2020 року  в сумі 47,1 тис.грн. за поточний ремонт класу інклюзивно 

– ресурсного центру. 

По спеціальному фонду селищного бюджету в 2020 році за рахунок 

залишку коштів освітньої субвенції, що утворився в селищному бюджеті 

станом на 01.01.2020 року профінансовано видаткову частину в сумі  54,5  

тис.грн. та придбано 2 комп’ютери і 1 набір меблів. 

 

             По КПКВК 1011100 „Надання спеціальної освіти мистецькими 

школами»  профінансовано  видатки по загальному фонду в сумі 2996,2 

тис.грн., в т.ч. на оплату праці з нарахуваннями – 2745,6 тис.грн.,  оплату 

комунальних послуг та енергоносіїв  -  202,2 тис.грн., інші поточні виплати – 

48,4 тис.грн.  У 2020 році придбано музичні інструменти, стенди,   господарчі 

та будівельні матеріали в Летичівську музичну школу. 

 По спеціальному фонду профінансовано видатки в сумі 332,4 тис.грн., 

в тому числі за рахунок бюджету розвитку 36,2 тис.грн. (придбано 

фотоапарат – 8,8 тис.грн. та перераховано кошти за виготовлення проектно – 

кошторисної документації на капітальний ремонт даху Летичівської музичної 

школи – 27,4 тис.грн.) і за рахунок власних надходжень   установи 

профінансовано видатки в сумі 296,2 тис.грн., а саме оплату праці з 

нарахуваннями педагогічних працівників – 142,4 тис.грн., оплату за 

використану електроенергію – 15,0 тис.грн., інші поточні видатки  - 138,8 

тис. грн. 

  По галузі „Охорона здоров`я” по загальному фонду 

профінансовано  видаткову частину з урахуванням проведених уточнень в 

сумі 1373,2 тис.грн.,  або 87,5 відсотків до планових призначень.   

           По КПКВК 0112111 «Первинна  медична допомога населенню, що 

надається центрами первинної медичної (медико – санітарної) допомоги»   
по загальному фонду видатки склали 1262,1 тис.грн. Фінансування КНП 

«Летичівського ЦПМСД Летичівської селищної ради» здійснювалось за 

рахунок коштів   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 – 

327,5 тис.грн.  та  коштів селищного бюджету – 934,6 тис.грн.   У 2020 році 

на виплату стимулюючих доплат працівникам фельдшерсько – акушерських 

пунктів   перераховано  428,7 тис.грн., що становить 34 % в загальній 

структурі видатків, на придбання медикаментів та забезпечення лікарськими  



засобами  пільгових категорій населення – 270,6 тис.грн. (21,4 % у загальній 

структурі видатків),   на оплату комунальних послуг та енергоносіїв – 327,5 

тис.грн., або 25,9 % загального обсягу видатків, придбано засоби 

індивідуального захисту медичних працівників на суму 186,4 тис.грн.  Також  

за кошти селищного бюджету придбано обладнання для амбулаторій на 

загальну суму 3,8 тис.грн., придбано матеріали та оплочено послуги 

поточного ремонту фельдшерського пункту – 12,8 тис.грн. та профінансовано 

інші поточні видатки – 32,3 тис.грн. 

               

   По КПКВК 0112152  «Інші програми та заходи у сфері охорони 

здоров"я»   на виконання  Програми покращення надання медичної 

допомоги хворим, які потребують гемодіалізу на 2020-2021 роки  для 

надання медичної допомоги хворим, які потребують гемодіалізу, 

профінансовано обсяг видатків на суму  111,1  тис. грн., з них на придбання 

паливно – мастильних матеріалів і запчастин до автомобіля – 56,1 тис.грн., 

технічне обслуговування автомобіля – 3,5 тис.грн. та виплати заробітної 

плати з нарахуваннями водія автомобіля – 51,5 тис.грн. 

   

  По КПКВК 0119410 «Субвенція з місцевого бюджету  на здійснення 

переданних з державного бюджету видатків у сфері охорони здоров’я за 

рахунок коштів медичної субвенції» перераховано  медичну субвенцію 

районному бюджету на утримання КНП «Летичівська ЦРЛ»  в сумі 3587,3 

тис.грн.  

   По галузі «Соціальний захист та соціальне забезпечення» 

профінансовано видатки селищного бюджету в сумі 6292,8 тис.грн., в  тому 

числі по загальному фонду – 5840,0 тис.грн., по спеціальному фонду – 452,8 

тис.грн. 

По КПКВК 0113104  „Забезпечення соціальними послугами за 

місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у 

зв»язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю” по загальному фонду 

селищного бюджету профінансовано  видатки в сумі 4688,5 тис.грн., що 

складає 100 % планових призначень. Видатки на оплату праці з 

нарахуваннями становили  4609,7 тис.грн., або 98,3 % у загальній структурі 

видатків, на оплату комунальних послуг та енергоносіїв перераховано 37,7 

тис.грн., що становить 0,8 % загальних видатків, на придбання медикаментів 

використано 3,5 тис.грн., інші поточні видатки профінансовано в сумі 37,6 

тис.грн. 

          По спеціальному фонду за рахунок власних надходжень установи 

профінансовано видаткову частину на суму 452,8 тис. грн. (з них обсяг 

капітальних видатків -  48,5 тис.грн. (придбано косарку – 27,8 тис.грн. та 

бензопилу – 20,7 тис.грн.) та поточні видатки – 404,3тис.грн. (оплата 

електроенергії – 10,7 тис.грн.,  оплата праці з нарахуваннями соціальним 

робітникам – 272,2 тис.грн.(виплата стимулюючих доплат), придбано 

паливно-мастильні матеріали та  запчастини – 28,2 тис.грн., спецодяг 

соціальним робітникам – 34,3 тис.грн., велосипеди для соціальних робітників 



– 41,0 тис.грн. та інший господарський інвентар – 17,2 тис.грн. і оплочено 

послуги поточного ремонту комп’ютера – 0,7 тис.грн.).   

 

По КПКВК 0113242 „Інші заходи у сфері соціального захисту і 

соціального забезпечення” перераховано по загальному фонду селищного 

бюджету коштів в сумі 535,2 тис.грн., з них на виконання заходів програми 

«Турбота» Летичівської селищної ради на 2020-2021 роки обсяг видатків 

становив 525,2 тис.грн., в тому числі для надання матеріальної допомоги на 

поховання  малозабезпечених одиноких громадян, які на момент смерті не 

працювали – 63,5 тис.грн., для лікування важкохворих громадян – 400,7 

тис.грн., матеріальна допомога сім’ям громадян, демобілізованих з військової  

строкової служби  в Збройних силах України – 8,0 тис.грн., матеріальна 

допомога на вирішення  соціально - побутових потреб – 11,0 тис.грн., 

одноразової матеріальної допомоги   сім’ям, що проходить військову службу 

за контрактом – 2,0 тис.грн. та матеріальна допомога сім’ям загиблих воїнів – 

40,0 тис.грн. Крім того на виконання заходів програми підтримки 

громадської організації «Летичівська спілка ветеранів АТО «Захисник» на 

2019 – 2021 роки було профінансовано видатки в сумі 10,0 тис.грн. 

По КПКВК 0113210 «Організація та проведення громадських 

робіт» на виконання заходів програми організації та проведення громадських 

робіт на території  Летичівської  об'єднаної територіальної громади на 2020 

рік профінансовано обсяг видаткової частини по загальному фонду на суму 

3,5 тис.грн. та по спеціальному фонду – 3,5 тис.грн. Фінансування 

здійснювалось пропорційно рівними частинами за рахунок коштів селищного 

бюджету та Фонду загальнообов’язкового державного соціального 

страхування України на випадок безробіття для оплати громадських робіт. 

           По КПКВК 0113192 „Надання фінансової  підтримки громадським 

організаціям   ветеранів і осіб з інвалідністю, діяльність яких має 

соціальну спрямованність” на виконання заходів програм, затверджених 

рішенням сесій селищної ради, в 2020 році на підтримку діяльності 

громадських організацій  по загальному фонду селищного бюджету  

профінансовано  видатки в сумі 77,5 тис.грн.,  а саме: 

- Летичівська районна рада ветеранів війни і праці (програма соціальної, 

трудової, медичної реабілітаційної допомоги інвалідам другої світової  війни, 

учасникам бойових дій, учасникам війни, дітям війни, ветеранам праці, 

людям похилого віку   на 2016-2020 роки)  – 51,0 тис.грн. (кошти спрямовано 

на оплату послуг зв’язку – 1,0 тис.грн., підписку періодичних видань – 15,0 

тис.грн., виплату матеріальної допомоги членам громадської організації – 

10,0 тис.грн., придбання подарункових наборів та грамот  людям похилого 

віку – 25,0 тис.грн.). Дані видатки профінансовано за рахунок коштів 

селищного бюджету – 26,0 тис.грн. та за рахунок іншої субвенції з 

Меджибізького селищного бюджету  - 25,0 тис.грн., 

- Летичівське районне товариство інвалідів (програма соціальної підтримки, 

трудової і медичної реабілітації та інтеграції Летичівського районного 

товариства інвалідів Всеукраїнської організації інвалідів «Союз організацій 



інвалідів України» на 2016 – 2020 роки) – 15,0 тис.грн.( кошти спрямовано на 

придбання подарункових наборів – 11,9 тис.грн., підписку періодичних 

видань – 0,4 тис.грн. та придбання канцтоварів – 2,7 тис.грн.), 

-  Летичівське районне товариство УТОС (програма соціальної підтримки, 

трудової і медичної реабілітації та інтеграції інвалідів по зору Летичівської 

ТПО УТОС  на 2019-2021 роки) – 11,5 тис.грн. (кошти спрямовано на 

виплату матеріальної допомоги членам громадської організації – 6,5 тис.грн., 

придбання подарункових наборів – 2,0 тис.грн., канцтовари та інші засоби - 

3,0 тис.грн.). Дані видатки профінансовано за рахунок коштів селищного 

бюджету – 5,0 тис.грн. та за рахунок іншої субвенції з Меджибізького 

селищного бюджету  - 6,5 тис.грн. 

По КПКВК 0113121 „Утримання та забезпечення  діяльності 

центрів соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді” профінансовано  

видатки по загальному фонду селищного бюджету в сумі 534,7 тис. грн., що 

становить 100 % до планових призначень 2020 року. На оплату праці з 

нарахуваннями спрямовано 451,6 тис.грн., що становить  84,5 % в загальній 

структурі видатків.   

На виконання програми  подальшого вдосконалення соціальної 

роботи у Летичівській об’єднаній територіальній громаді на 2020-2022 роки 

профінансовано видатки в сумі 62,4 тис.грн., що спрямувались  на здійснення 

заходів, спрямованих на соціальний захист незахищених категорій   дітей. 

 

            По ТПКВКМБ  3131 «Здійснення заходів  та реалізація проектів на 

виконання Державної цільової соціальної програми «Молодь України» 
на виконання заходів соціальної програми “Молодь Летичівщини” на 2018-

2022 роки для забезпечення проведення заходів придбано канцелярські 

товари та подарункові набори на суму 3,6 тис.грн.   

  По галузі „Фізична культура і спорт” за 2020 рік профінансовано 

видаткову частину селищного бюджету на суму 1650,0 тис.грн., що 

становить  98,5 % планових призначень, з них по загальному фонду – 1639,0 

тис.грн. та по спеціальному фонду – 11,0 тис.грн.  

         По ТПКВКМБ 5031 «Утримання та навчально – тренувальна 

робота комунальних дитячо – юнацьких спортивних шкіл» видатки 

загального фонду   склали 1557,2 тис.грн., з них на заробітну плату з 

нарахуваннями перераховано 1359,8 тис.грн., або 87,3 %  загального обсягу 

видатків, оплату комунальних послуг та енергоносіїв – 35,1 тис.грн., інші 

поточні видатки – 162,3 тис.грн. (придбано будівельні та господарські товари  

для дитячо-юнацької спортивної школи  на суму 136,9  тис.грн., оплата 

відряджень – 10,0 тис.грн.). 

           За рахунок коштів бюджету розвитку спеціальному фонду селищної 

ради профінансовано видатки в сумі 11,0 тис.грн. (придбано  ноутбук).  

          На виконання заходів цільової програми розвитку фізичної культури і 

спорту на 2017-2021 роки по ТПКВКМБ 5011 «Проведення  навчально-

тренувальних зборів і змагань з олімпійських видів спорту» 



профінансовано видатки в сумі 47,8 тис.грн., з них на придбання паливно – 

мастильних матеріалів,  спортивного інвентаря, кубків, грамот та медалів 

перераховано  10,6 тис.грн. і на оплату відряджень  - 33,6 тис.грн.  По 

ТПКВКМБ 5012 «Проведення  навчально-тренувальних зборів і змагань 

з неолімпійських видів спорту» профінансовано видатки в сумі 8,9 тис.грн., 

з них   видатки на оплату на відряджень склали 3,4 тис.грн. і  видатки  для 

придбання кубків, грамот та медалів – 5,5 тис.грн. 

 

По ТПКВКМБ 5051 «Фінансова підтримка регіональних 

всеукраїнських організацій фізкультурно – спортивної спрямованості для 

проведення  навчально – тренувальної та спортивної роботи» на виконання 

заходів цільової програми розвитку фізичної культури і спорту на 2017-2021 

роки на фінансування Летичівської районної федерації футболу перераховано 

25,0 тис.грн. 

 

По КПКВК 0116013 „Забезпечення діяльності водопровідно – 

каналізаційного господарства” на виконання програми «Питна вода 

Летичева» по спеціальному фонду селищного бюджету профінансовано 

видаткову частину  в сумі 1054,4 тис.грн., в тому числі за рахунок коштів 

бюджету розвитку – 863,1 тис.грн. (для виготовлення і проведення 

експертизи 4 проектно – кошторисних документацій – 61,7 тис.грн., на 

проведення нового будівництва мережі водопостачання по вул.Горбатюка 

смт.Летичів – 261,6 тис.грн., нове будівництво мережі водопостачання  по 

вул.Садова, вул.Прилужна в с.Козачки – 297,4 тис.грн., будівництво 

сільського водогону по вул. Набережній, вул.Горіховій, вул.Трудовій, 

вул.Світанковій, пров.Набережному, пров.Горіховому в с.Греченці 

Летичівського району – 242,4 тис.грн.) і за рахунок благодійних внесків  та 

інших джерел власних надходжень  - 188,3 тис.грн. (будівництво сільського 

водогону по вул. Набережній, вул.Горіховій, вул.Трудовій, вул.Світанковій, 

пров.Набережному, пров.Горіховому в с.Греченці Летичівського району –  

153,3 тис.грн. та нове будівництво мережі водопостачання  по вул.Садова, 

вул.Прилужна в с.Козачки – 35,0 тис.грн.).   

По КПКВК 0116020 „Забезпечення функціонування підприємств, 

установ та організацій, що виробляють, виконують та/або надають 

житлово – комунальні послуги» на виконання заходів програми розвитку 

комунального госпрозрахункового підприємства «Злагода» Летичівської 

селищної ради на 2019-2021 роки по загальному фонду профінансовано 

видаткову частину  в сумі 47,0 тис.грн. Дані кошти спрямовані на придбання 

47 внутрішньобудинкових лічильників холодної води. 

          По КПКВК 0116030 „Організація благоустрою населених пунктів»  
на виконання програми благоустрою на території Летичівської селищної 

ради в 2020 році профінансовано видаткову частину  селищного бюджету в 

сумі 3360,7 тис.грн., в тому числі по загальному фонду – 3304,0 тис.грн. та по 

спеціальному фонду – 56,7 тис.грн. 



          По загальному фонду селищного бюджету профінансовано видатки на 

здійснення  благоустрою по населених пунктах громади    в сумі  3304 

тис.грн., що становить 99,3 % до планових призначень 2020 року, з них: 

 - на оплату праці з нарахуваннями по договорах за виконання робіт по 

благоустрою   –  44,1 тис.грн., 

- придбання предметів, матеріалів для проведення благоустрою населених 

пунктів – 482,6 тис.грн., а саме електротоварів для вуличного освітлення та 

будматеріали для поточного ремонту –396,4 тис.грн.,  бензин, запчастини  

для бензопил – 22,0 тис.грн.,  дитячий майданчик – 18,0 тис.грн. та інше -  

46,2 тис.грн., 

- оплата послуг – 2313,5 тис.грн., а саме   послуги по очищенню вулиць,  

тротуарів і доріг та місць загального користування – 862,1 тис.грн., послуги 

по збиранню  безпечних побутових відходів – 162,0 тис.грн., послуги по 

утриманню кладовищ – 299,0 тис.грн., послуги по зрізці дерев – 284,1 

тис.грн., оперативно - технічне обслуговування вуличного освітлення – 198,0 

тис.грн., послуги з монтажу лінії електропередач та приєднання до мереж 

вуличного освітлення – 93,0 тис.грн., послуги по очищенню громадських 

кирниць – 60,2 тис.грн., послуги по встановленню дорожніх знаків та 

фарбуванню розміток пішоходних переходів – 22,0 тис.грн., утримання 

громадського туалету – 48,1 тис.грн., інші послуги – 285,0 тис.грн.      

- оплата за використану електроенергію по вуличному освітленню – 463,7 

тис.грн. 

          По спеціальному фонду видаткова частина профінансована в сумі  56,7 

тис.грн.  

По  спеціальному фонду  селищного бюджету проведено розрахунки за 

рахунок благодійних внесків  та інших джерел власних надходжень на суму 

30,1 тис.грн. (капітальні видатки), а саме придбано огорожу на кладовище в 

с.Малаківщина - 28,9 тис.грн та в с.Грушківці –  7,2 тис.грн.    

          За рахунок коштів бюджету розвитку  селищного бюджету  придбано 

спортивний майданчик в с.Горбасів на суму 26,6 тис.грн. 

   

 

По галузі культура і мистецтво профінансовано  видаткову частину 

селищного бюджету за 2020 рік в сумі 5928,7 тис.грн., в тому числі по 

загальному фонду -  5874,4 тис.грн., що складає 99,5 % планових призначень 

2020 року та по спеціальному фонду – 54,3 тис.грн. Видатки на оплату праці 

з нарахуваннями  по закладам і установам   культури   Летичівської селищної 

ради склали за звітний рік 5061,6 тис.грн., або  85,4 % у загальній структурі 

видатків загального фонду,  комунальні послуги та енергоносії 

профінансовано в сумі 336,1 тис.грн., або  5,7 % загального обсягу видатків 

загального фонду.  

   

 По КПКВК 1014030 «Забезпечення діяльності бібліотек” по 

загальному фонду профінансовано видатки на  суму 2436,1 тис.грн., в т.ч. 

оплата праці з нарахуваннями – 1999,1 тис.грн.,   оплата комунальних послуг 

та енергоносіїв  -  173,5 тис.грн. та інші поточні видатки – 263,5 тис.грн. За 



рахунок коштів селищного бюджету оновлено матеріально – технічну базу 

Летичівської дитячої   бібліотеки та публічної бібліотеки, придбано та 

замінено 3 вікна в публічній бібліотеці на суму 15,5 тис.грн., придбано 

матеріали для поточного ремонту сільських бібліотек. Оплочено за надані 

послуги по поточному ремонту в публічній бібліотеці -  44,8 тис.грн. та 

погашено кредиторську заборгованість, що рахувалась станом на 01.01.2020 

року  в сумі 62,7 тис.грн. за поточний ремонт коридору Летичівської 

публічної бібліотеки. 

По КПКВК 1014060 „Забезпечення діяльності палаців і будинків 

культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних заклади” 
профінансовано  видаткову частину  загального фонду в сумі 3066,0 тис.грн. 

в тому числі  на оплату праці  з нарахуваннями спрямовано  2715,2 тис.грн., 

оплату комунальних послуг та енергоносіїв -  162,6 тис.грн., інші поточні 

видатки – 188,2 тис.грн. За рахунок коштів селищного бюджету придбано та 

встановлено вікна  в СК с.Іваненці на суму 14,5 тис.грн., придбано матеріали 

для поточного ремонту  сільських будинків культури, проведено поточний 

ремонт сходів на сцені Летичівського будинку культури – 36,8 тис.грн.       

  За рахунок благодійних внесків  та інших джерел власних надходжень 

по спеціальному фонду видаткова частина профінансована в сумі  31,1 

тис.грн. (поточні видатки). В Гречинецький сільський клуб придбано 

акустичну систему на суму 3,2 тис.грн., придбано матеріали для поточного 

ремонту сільських клубів  - 13,3 тис.грн., проведено виплату заробітної плати 

з нарахуваннями працівників, що надають платні послуги в Летичівському 

будинку культури – 12,9 тис.грн., оплочено послуги  поточного ремонту 

комп’ютера – 3,6 тис.грн. 

  

           

По КПКВК 1014081 „Забезпечення діяльності інших закладів в 

галузі культури і мистецтва” профінансовано видаткову частину   

загального фонду на суму 372,3 тис.грн., в т.ч. на оплату праці з 

нарахуваннями перераховано 347,4  тис.грн. та інші поточні видатки – 24,9 

тис.грн. 

            

          По КПКВК 0117363 „Виконання інвестиційних проектів в рамках  

здійснення заходів  щодо соціально – економічного  розвитку окремих 

територій» по спеціальному фонду селищного бюджету було заплановано 

обсяг асигнувань в сумі 13,2 тис.грн., фінансування не здійснювалось.     

    Залишок коштів субвенції з державного бюджету на здійснення 

заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій, що 

утворився на кінець 2019 року в сумі 60,9 тис.грн., що планувались на  

завершення робіт по будівництву  експлуатаційно – розвідувальної 

свердловини в с.Сахни  Летичівського району Хмельницької області – 48,2 

тис.грн. та  будівництву  мережі   водопостачання по вул.Центральній, 

с.Майдан-Голенищівський  Летичівського району Хмельницької області – 

12,7 тис.грн. не використані та повернуті до державного бюджету в зв’язку з 

завершенням робіт. Об’єкти не введені в експлуатацію, готуються документи 



в ДАБІ на отримання сертифікату. В 2021 році планується   ведення об’єктів 

в експлуатацію. 

            

По КПКВК 0117130 „Здійснення заходів з землеустрою” на 

виконання програми здійснення землеустрою  на території Летичівської 

селищної ради на 2020 рік  профінансовано  видатки по загальному фонду в 

сумі 197,8 тис.грн., а саме роботи по розробленню проекту землеустрою  

щодо відведення  земельних ділянок площею 175 га  (сіл  Вербка, Козачки, 

Варенка та смт.Летичів) із земель державної власності 

сільськогосподарського  призначення в комунальну власність  для 

громадських пасовищ – 38,9 тис.грн.,  виготовлення технічної документації з 

нормативної грошової оцінки населених пунктів с. Рудня, с.Терлівка, 

с.Антонівка, с.Копитенці, с.Новокостянтинів, с.Попівці – 133,2 тис.грн., 

виготовлення технічної документації із землеустою щодо інвентаризації 

земельної ділянки с.Терлівка – 4,0 тис.грн.,  виконано поділ земельних 

масивів – 20,9 тис.грн. 

   

  По КПКВК 0117350 «Розробка схем планування та забудови 

територій (містобудівної документації)» по спеціальному  фонду 

селищного бюджету (бюджет розвитку) профінансовано  видатки в сумі 

430,0 тис.грн., що становить 86,0 % до запланованого. За рахунок коштів 

селищного бюджету  оплочено видатки по  виготовленню генерального 

плану смт.Летичів (плану зонування, плану меж населенного пункту, схеми 

вулично – дорожньої мережі)  

 

По КПКВК 0117461 „Утримання та розвиток автомобільних доріг  

та дорожньої інфраструктури  за рахунок коштів місцевого бюджету»  

профінансовано видатки в сумі 5226,6 тис.грн., в тому числі по загальному 

фонду касові видатки становили 1608,5 тис.грн., або 99,8 % до планових 

призначень та по спеціальному фонду – 3618,1  тис.грн. або 99,9 % до 

планових призначень 2020 року. 

По загальному фонду проведено фінансування поточного ремонту 

комунальних доріг на суму 1267,5 тис.грн. площею 58500 кв.м., проведено 

експлуатаційне утримання доріг – 190,0 тис.грн. та зимове утримання доріг – 

151,0 тис.грн.   

         По спеціальному фонду  за рахунок коштів бюджету розвитку  

профінансовано видаткову частину в сумі 3618,1 тис.грн., в тому числі на 

виготовлення проектно – кошторисних документацій та проведення 

експертизи по капітальному ремонту доріг  - 37,7 тис.грн. та проведення 

капітального ремонту доріг – 3470,6 тис.грн., а саме: 

- капітальний ремонт вул.Урожайної с.Гречинці –  800,1 тис.грн., 

- капітальний ремонт вул.Героїв Крут смт.Летичів – 1195,0  тис.грн., 

- капітальний ремонт вул.Гончарна смт.Летичів – 1475,5 тис.грн. 

Завершено будівництво тротуару по вул.Панасюка смт.Летичів – 109,8 

тис.грн. 



 

По КПКВК 0117670 «Внески до статутного капіталу суб’єктів 

господарювання» на виконання заходів програми розвитку комунального 

госпрозрахункового підприємства «Злагода» Летичівської селищної ради на 

2019-2021 роки  за рахунок бюджету розвитку  профінансовано видатки 

селищного бюджету  в сумі 36,7 тис.грн. для поповнення статутного фонду 

КГП «Злагода». Кошти були перераховано для  придбання  насосної станції. 

        По КПКВК 0118130 “Забезпечення діяльності місцевої пожежної 

охорони” на виконання програми  захисту  населення  і  територій від  

надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру  на території 

Летичівської селищної ради на 2016-2020 роки  з загального фонду 

селищного бюджету профінансовано видатки на утримання двох частин 

місцевої пожежної охорони в с.Гречинці  та с.Голенищево в сумі 649,6 

тис.грн., що складає 96,8 % річних планових призначень. Дані кошти 

перераховано  на виплату заробітної плати з нарахуваннями в сумі 620,1 

тис.грн., що становить 95,5 % в загальній структурі видатків.  На оплату 

паливно – мастильних матеріалів та придбання запчастин  спрямовано 

асигнувань  в сумі 21,0 тис.грн. та оплату  енергоносіїв  - 3,5 тис.грн. Крім 

того на виконання заходів програми громадської організації  «Пожежні – 

добровольці Летичівської ОТГ» на 2019-2020 роки, для співфінансування 

проектів «Громадські безпекові ініціативи на території Ялинівського 

старостинського округу Летичівської ОТГ» було перераховано кошти в сумі 

59,7 тис.грн., які були використанні  для придбання будівельних матеріалів 

для проведення поточного ремонту приміщення добровільної пожежної 

команди с.Ялинівка. 

. 

        По КПКВК 0118110 „Заходи із запобігання та ліквідації 

надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха” профінансовано 

видаткову частину загального фонду в сумі 36,7 тис.грн.  На виконання 

заходів програми  захисту  населення  і  територій від  надзвичайних ситуацій 

техногенного та природного характеру  на території Летичівської селищної 

ради на 2016-2020 роки профінансовано  видатки в сумі 28,7 тис.грн. Дані 

кошти перераховано для створення   матеріального резерву щодо 

попередження або ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій.   В 2020 році 

на проведення дезинфекції населених пунктів від короновірусної інфекції з 

місцевого матеріального резерву було виділено 150 літрів паливно – 

мастильних матеріалів на загальну суму 3,6 тис.грн. На виконання заходів  

програми  боротьби з короновірусом на території Летичівської селищної ради 

на 2020 рік профінансовано 8,0 тис.грн. для оплати послуг по харчуванню 

поста. 

По КПКВК 0118120 „Заходи з організації рятування на водах” 
проведено видатки на утримання сезонного рятувального поста   в сумі 147,9 

тис.грн., що становить 94,7 % планових призначень. На оплату праці з 

нарахуваннями спрямовано  71,0 тис. грн., що складає 48,0 % у загальній 

структурі видатків. На оплату енергоносіїв профінансовано видаткову 



частину в сумі  2,7 тис.грн. Видатки на виплату пільгової пенсії в 2020 році 

становлять  8,8  тис.грн. Крім того за наданні послуги  з постійного та 

обов’язкового аварійно – рятувального обслуговування місць масового 

відпочинку населення на водних об’єктах Летичівської селищної ради    на 

період з 1 червня по 31 серпня було профінансовано видатки в сумі  67,9 

тис.грн.  

. 

       По КПКВК 0118230 «Інші заходи громадського порядку та безпеки»  
на виконання заходів програми «Поліцейський офіцер громади» Летичівської 

селищної ради на 2020-2022 роки перераховано 65,6 тис.грн., в тому числі по 

загальному фонду на  утримання  поліцейського офіцера громади 

перераховано   25,6 тис.грн. та по спеціальному фонду – 45,0 тис.грн. 

(придбано 3 ноутбуки та принтер).  

 

По КПКВК 0118312 «Утилізація відходів» на виконання програми 

забезпечення екологічного безпечного збирання, перевезення, захоронення 

відходів у населених пунктах Летичівської селищної об’єднаної 

територіальної громади на 2020 рік видатки спеціального фонду 

профінансовано в сумі 70,0 тис.грн., а саме оплата послуг по упорядкуванню 

сміттєзвалища. 

Залишки коштів на початок звітного року становили  0,7 тис.грн., на 

кінець звітного року – 17,2 тис.грн. Протягом 2020 року надходження коштів 

фонду охорони навколишнього середовища склали 86,5 тис.грн.  

По КПКВК 0119770 „Інші субвенції з місцевого бюджету”   в 2020 р. 

селищним бюджетом надано іншу субвенцію районному бюджету по 

загальному фонду в сумі 1238,5 тис.грн., в тому числі: 

- для виплати заробітної плати з нарахуваннями   працівникам 

Летичівської ЦРЛ – 343,8 тис.грн., 

- придбання комп’ютерної техніки працівникам Летичівської ЦРЛ – 49,9 

тис.грн., 

- для оплати консультаційних послуг з використанням програмного 

забезпечення МІС   Летичівської ЦРЛ – 99,9 тис.грн., 

- для придбання медикаментів, виробів медичного призначення, 

відшкодування вартості препаратів інсуліну -  192,6  тис.грн., 

- для придбання засобів індивідуального захисту – 69,8 тис.грн., 

- для придбання медичного обладнання – 6,6 тис.грн., 

- для підведення кисневої системи в терапевтичне відділення – 30,0 

тис.грн. 

 - відшкодування втрат перевізникам  від пільгового перевезення 

окремих категорій  громадян на міських, приміських та міжміських 

маршрутах – 240,5 тис.грн., 

- забезпечення санаторно – курортного лікування – 8,6 тис.грн., 

- відшкодування  пільг з послуг зв"язку – 21,8  тис.грн., 

- для забезпечення виплати  грошової компенсації   фізичним особам, які 

надають соціальні послуги громадянам похилого віку, інвалідам, дітям – 

інвалідам, хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують 



сторонньої допомоги (відповідно до постанови КМУ від 29.04.2004 р № 558) 

– 44,5 тис.грн.,  

 - на виконання районних програм -  31,0 тис.грн., 

- для виплати заробітної плати з нарахуваннями   кочегарам 

Летичівської районної ради – 99,5 тис.грн. 

По спеціальному фонду профінансовано іншу субвенцію районному 

бюджету в сумі 681,9 тис.грн., в тому числі: 

      - для придбання медичного обладнання – 86,5 тис.грн., 

      - для співфінансування капітального ремонту ліфта Летичівської ЦРЛ – 

388,7 тис.грн., 

      - для співфінансування  придбання автомобіля швидкої допомоги – 200,0 

тис.грн., 

      - для придбання пральної машинки для Летичівської ЦРЛ – 6,7 тис.грн. 

     По КПКВК 0119800 „Субвенція з місцевого бюджету  державному 

бюджету на виконання програм соціально – економічного та 

культурного розвитку регіонів”  в 2020 році   по загальному фонду 

селищного бюджету було профінансовано видаткову частину в сумі 122,0 

тис.грн., в тому числі на виконання програм: 

- програми профілактики правопорушень та боротьби зі злочинністю на 

території Летичівської селищної   на 2016-2020 роки – 20,0 тис.грн.,  

- програми  захисту  населення  і  територій від  надзвичайних ситуацій 

техногенного та природного характеру  на території Летичівської селищної 

ради на 2016-2020 роки – 10,0 тис.грн., 

- програми забезпечення якісного обслуговування  та соціальної 

підтримки населення на території Летичівської селищної територіальної 

громади Хмельницької облвсті на 2020 – 2021 роки – 52,0 тис.грн., 

-  програми «Поліцейський офіцер громади» Летичівської селищної ради 

на 2020-2022 роки – 40,0 тис.грн. 

  По КПКВК 0118420 «Інші заходи у сфері засобів масової 

інформації» на виконання програми  підтримки  місцевих засобів масової 

інформації на 2017-2020 роки профінансовано видатки в сумі 56,0 тис.грн. 

для забезпечення інформування населення про актуальні питання соціально-

економічного і суспільно-політичного життя громади через друковані засоби 

масової інформації. Кредиторська заборгованість станом на 01.01.2021 року 

відсутня. 

         По КПКВК 0118700 „Резервний фонд” затверджені планові 

показники на 2020 рік складають 100,0 тис.грн. Кошти резервного фонду не 

використовувались. Залишок асигнувань на 01.01.2021р. складає 100 

тис.грн. 

    Кредиторська заборгованість станом на 01.01.2021 року по   

загальному та спеціальному фонду відсутня. 

        

                           Фінансування 



Протягом року на підставі рішень селищної  ради проведено розподіл  

вільних залишків коштів, які утворилися станом на 1.01.2020 р. в сумі 558,3  

тис.грн., а саме: 

Залишок коштів по загальному фонду (котловий рахунок) в сумі   223,2  

тис.грн. було спрямовано на погашення кредиторської заборгованості, що 

рахувалась станом на 01.01.2020 року – 113,2 тис.грн. та інші поточні 

видатки – 110,0 тис.грн.   

         За рахунок залишку коштів бюджету розвитку  в сумі 122,7 тис.грн. 

профінансовано видатки на виготовлення проектно – кошторисних 

документацій та проведення коригування документацій на капітальний 

ремонт частини дороги по вул.Героїв Крут (від вул.Чорновола до 

вул.Кармалюка) –12,9 тис.грн. та заверщення будівництва тротуару по 

вул.Панасюка смт.Летичів – 109,8 тис.грн.   

 

          За рахунок залишку коштів освітньої субвенції, що утворився в 

селищному бюджеті станом на 01.01.2020 року профінансовано  видаткову 

частину на суму 212,4 тис.грн., а саме придбано 2 мультимедійних комплекси 

та 2 ноубуки в Летичівський ліцей № 1 – 88,2 тис.грн., холодильник в 

Вербецьку гімназію – 7,0 тис.грн., дошку інтерактивну Летичівський ліцей № 

3 – 18,5 тис.грн., 2 дошки інтерактивних Летичівський ліцей № 2 – 44,2 

тис.грн. та придбано 2 комп’ютери і 1 набір меблів для Летичівського ІРЦ – 

54,5 тис.грн.  

          Станом на 1 січня 2021 року залишилися невикористаними залишки: 

по загальному фонду – 5013,8 тис.грн., з них: 

-  залишок коштів загального фонду (котловий рахунок)– 2078,3 тис.грн. 

- залишок освітньої субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам – 

2729,8 тис. грн., 

- субвенція з місцевого бюджету на надання державної підтримки особам з 

особливими освітніми потребами за рахунок відповідної субвенції з 

державного бюджету-  205,7 грн. 

по спеціальному фонду – 1194,1 тис.грн., з них: 

 - бюджет розвитку – 238,7 тис.грн; 

 - фонд забруднення навколишнього середовища – 17,2 тис.грн; 

 - надходження від сплати податку з власників транспортних засобів та збору                  

за першу реєстрацію – 2,9 тис.грн.; 

  - відшкодування втрат сільськогосподарського виробництва –  17,9 тис.грн. 

  - власні надходження установ – 745,7 тис.грн., 

  - благодійні внески – 106,7 тис.грн., 

 - субвенція за рахунок залишку коштів освітньої субвенції з державного        

бюджету місцевим бюджетам, що утворився на початок бюджетного періоду  

– 65,0 тис.грн. 

       У 2020 році позичка ДКУ для покриття тимчасових касових розривів  не 

надавалась. 

       У 2020 році кошти селищного бюджету не розміщувались на вкладних 

(депозитних) рахунках. 

  



                    Кредитування  

 

          У 2020 році селищним бюджетом не надавались кредити. У звітному 

році планового обсягу і виконання повернення кредитів не було (в зв’язку з 

ненастанням терміну).    

 

                           Міжбюджетні трансферти 

 

          В 2020 році  до бюджету селищної ради надійшло  офіційних 

трансфертів   по загальному та спеціальному фонду в сумі 60073,6 тис.грн. 

         Освітньої субвенції з  державного бюджету надійшло  45628,0 тис.грн.  

За рахунок коштів освітньої субвенції профінансовано видатки на заробітну 

плату з нарахуваннями педагогічним працівникам загальноосвітніх 

навчальних закладів селищної ради в сумі 42898,2 тис.грн.  Залишок коштів  

станом на 01.01.2021 року становить 2729,8 тис.грн. 

         Медичної субвенції за 1 квартал 2020 року  до бюджету громади 

надійшло 3587,3тис.грн., яка була перерахована до районного бюджету   на 

утримання Летичівської ЦРЛ.  

         Субвенції з місцевого бюджету на здійснення переданих видатків у 

сфері освіти за рахунок коштів освітньої субвенції до бюджету селищної 

ради надійшло 1105,4 тис.грн. Кошти субвенії в сумі 899,7 тис.грн. було 

профінансовано на  виплату заробітної плати з нарахуваннями працівників 

інклюзивно – ресурсного центру. 

            Залишок невикористаних коштів субвенції  на здійснення переданих 

видатків у сфері освіти за рахунок коштів освітньої субвенції становить 205,7 

тис.грн. 

За рахунок коштів субвенції з місцевого бюджету на надання державної 

підтримки особам з особливими освітніми потребами за рахунок відповідної 

субвенції з державного бюджету  по загальному фонду профінансовано 

кошти  в сумі 274,7 тис.грн. (корекційні години педагогічним працівникам в 

сумі 150,9 тис.грн., придбано комплекти розвивальних ігор, дошку Євмілова  

на суму 36,3 тис.грн.) та по спеціальному фонду 87,5 тис.грн. (придбано 

планшет  в Летичівський ДНЗ №4 «Дзвіночок» - 7,0 тис.грн., ноутбук, 

принтер та ламінатор в Летичівський ДНЗ №1 «Калинонька» - 14,0 тис.грн., 

басейн  в Новокостянтинівський ДНЗ – 7,0 тис.грн. придбано 3 спортивні 

тренажери в Летичівський ліцей № 1 та 2 ноутбуки в Летичівський ліцей № 

2). 

         Залишок невикористаних коштів субвенції  з місцевого бюджету на 

надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами за 

рахунок відповідної субвенції з державного бюджету становить 36,5 тис.грн. 

Дані кошти повернуто до обласного бюджету в зв’язку з економією. 

Кошти субвенції   з місцевого бюджету на забезпечення  якісної, 

сучасної та доступної загальної середньої освіти "Нова українська школа" за 

рахунок відповідної субвенції з державного бюджету профінансовано в сумі 

857,7 тис.грн. 



За рахунок коштів субвенції   з місцевого бюджету на забезпечення  

якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти "Нова українська 

школа" за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету для 

придбання меблів профінансовані видатки в сумі 252,4 тис. грн. та 

співфінансування з місцевого бюджету – 45,4 тис.грн. придбано меблі в 

начальні заклади в кількості 360 о. (парти, стільці та інше),  

За рахунок коштів субвенції   з місцевого бюджету на забезпечення  

якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти "Нова українська 

школа" за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету для 

забезпечення дидактичними матеріалами профінансовано видатки в сумі 

164,4 тис. грн. та співфінансування з місцевого бюджету  -  18,3 тис.грн. 

Придбано дидактичний матеріал навчальних засобів та посібників в кількості 

346 од.  

За рахунок коштів субвенції   з місцевого бюджету на забезпечення  якісної, 

сучасної та доступної загальної середньої освіти "Нова українська школа" за 

рахунок відповідної субвенції з державного бюджету для придбання 

дезинфікуючих матеріалів профінансовано видатки в сумі 262,9 тис. грн. та 

співфінансування з місцевого бюджету  -  28,6 тис.грн. 

За рахунок коштів субвенції   з місцевого бюджету на забезпечення  

якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти "Нова українська 

школа" за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету для 

забезпечення комп’ютерним обладнанням профінансовано видатки по 

спеціальному фонду в сумі 178,2 тис. грн. та співфінансування з місцевого 

бюджету  -  19,8 тис.грн. Придбано 6 ноутбуків, 5 проекторів, 5 

інтерактивних дошок, 1 багатофукціональний пристрій та інше. 

          Залишок невикористаних коштів субвенції  з місцевого бюджету на 

забезпечення  якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти "Нова 

українська школа" за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету 

становить 2,1 тис.грн. Дані кошти повернуто до обласного бюджету в зв’язку 

з економією. 

             

В 2020 році до бюджету селищної ради надійшло 1468,1 тис.грн. 

субвенції з місцевого бюджету на проведення виборів депутатів місцевих рад 

та сільських, селищних, міських голів, за рахунок відповідної субвенції з 

державного бюджету. Кошти субвенції в сумі 36,8 тис.грн. повернуто до 

обласного бюджету в зв’язку з економією. 

          Також до бюджету Летичівської селищної ради надійшло в звітному 

році 197,5 тис.грн. іншої субвенції з місцевого бюджету (бюджет 

Меджибізької селищної ради). Дані кошти використано на утримання 

Трудового архіву – 116,0 тис.грн. , виконання програм – 31,5 тис.грн., 

утримання інклюзивно – ресурсного центру – 50,0 тис.грн. Кошти іншої 

субвенції в сумі 0,7 тис.грн. повернуто до Меджибізького селищного 

бюджету в зв’язку з економією. 

         До спеціального фонду селищного бюджету в 2020 році надійшло 

330,6 тис.грн.субвенції з місцевого бюджету за рахунок залишку коштів 

освітньої субвенції, що утворився на початок бюджетного періоду. Дані 



кошти використано для придбання обладнвння на харчоблоки 

Летичівського ліцею № 1 та Летичівського ліцею № 2. Кошти   субвенції 

в сумі 24396,20 грн. повернуто до обласного бюджету. 

   Також до бюджету селищної ради надійшло базової дотації 4416,9 

тис.грн. та 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 

2207,4  тис.грн. 

         Залишок коштів субвенції з державного бюджету на здійснення 

заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій, що 

утворився на кінець 2019 року в сумі 60,9 тис.грн. повернуто до державного 

бюджету. 
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