
 
 

 ЛЕТИЧІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА  

ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 

  Р І Ш Е Н Н Я 
VІІІ скликання 

Тринадцятої  сесії 
 

___.07.2021 р.                                      Летичів                                         №       
 

 

Про затвердження звіту 

про виконання селищного  

бюджету   за 1 півріччя   2021 року 

 

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 1 півріччя  
2021 року (додатки 1-4 додаються). 

          2. 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 комісії Морозова О.М.). 

 

 
         Селищний голова                                                            Ігор ТИСЯЧНИЙ    
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    Звіт про виконання селищного  бюджету за 1 півріччя   2021 року. 

 

  За рахунок усіх джерел до бюджету селищної ради за 1 півріччя  2021 
року надійшло  доходів, включаючи трансферти  88213,8 тис.грн. До 
загального  фонду надійшло доходів ( без врахування міжбюджетних 

трансфертів) – 47543,3 тис.грн.,  виконання становить 117,1 відсотка до 
затверджених  з урахуванням внесених змін  показників  звітного періоду 

(+ 6939,8 тис.грн.), в порівнянні з аналогічним періодом минулого року 
надходження збільшились на 9345,7 тис.грн., темп росту становить 24,5 %. 

Річні планові призначення виконано на 49,2 %. До  спеціального фонду 
надійшло 1826,8 тис.грн., або 86,6 % до планових призначень звітного 

періоду  2021 року.  

З державного бюджету селищний бюджет отримав  базової дотації в   сумі 

4062,0 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 
– 1000,0 тис.грн.  

Одержано субвенцій з державного та місцевого бюджетів по загальному  
фонду на суму 32697,3 тис.грн., в тому числі  освітньої субвенції  -  30901,6 
тис.грн., субвенція з місцевого бюджету на здійснення переданих видатків 

у сфері освіти за рахунок коштів освітньої субвенції – 1119,0 тис.грн., 
субвенції з місцевого бюджету на надання державної підтримки особам з 

особливими освітніми потребами за рахунок відповідної субвенції з 
державного бюджету – 110,9 тис.грн., субвенція з місцевого бюджету за 

рахунок залишку коштів субвенції на надання державної підтримки особам 
з особливими освітніми потребами, що утворився на початок бюджетного 

періоду – 44,7 тис.грн.,  іншої субвенції – 166,7 тис.грн., субвенція з 
місцевого бюджету на здійснення підтримки окремих закладів та заходів у 

системі охорони здоров`я за рахунок відповідної субвенції з державного 
бюджету – 355,5 тис.грн. 

 Основним джерелом формування доходної частини селищного  бюджету в 
2021 році  є  податок на доходи фізичних осіб. Питома вага його в 
загальній сумі надходжень селищного бюджету  складає 61,4 відсотки.  

Фактичне виконання  планових призначень за 1 півріччя 2021 року   
становить  121,5 відсотка і надійшло в звітному періоді 29210,8 тис.грн. В 

порівнянні з минулим роком надходження збільшились на 6745,7 тис.грн.   

 Одним із вагомих джерел надходження  доходів   селищного бюджету є  

плата за землю та орендна плата за землю, якої за звітний період  2021 
року надійшло до селищного бюджету  5404,3 тис.грн.   при планових 

призначеннях 4660 тис.грн., що становить 116 %, в порявнянні з минулим 
роком надходження збільшились на 1027,7 тис.грн. Питома вага 

зазначеного податку в загальній сумі надходжень складає 11,4 відсотків.  



 Надходження  єдиного податку    в структурі доходів загального фонду 
бюджету селищної ради займає  12,6 відсотків,  призначення звітного 

періоду виконано на 119,6 відсотків, надійшло податку 5986,2 тис.грн., 
темп росту надходжень становить 5,2 %.  

Акцизного податку  реалізації суб’єктами господарювання  роздрібної 

торгівлі підакцизних товарів надійшло 480,3 тис.грн. при планових 
призначеннях  550,0 тис.грн., відсоток виконання  87,3. Акцизного податку 

з вироблених  в Україні та ввезенних підакцизних товарів (продукції)  до 
селищного бюджету за 1 півріччя  надійшло 4413,0  тис.грн., що становить 

113,2 % до планових призначень звітного періоду. В порівнянні з 
аналогічним періодом минулого року  надходження  збільшились на 1006,9 

тис.грн. 

Доходів спеціального фонду селищного бюджету за 1 півріччя 2021 року  

(без врахування обсягів міжбюджетних трансфертів) надійшло  1826,8  
тис.грн. при планових призначеннях 2110,7 тис. грн., виконання склало 

86,6 відсотка.  

   До спеціального  фонду селищного  бюджету надійщло  екологічного 

податку  17,5 тис.грн. або  відсоток виконання склав 54.   

    Коштів від відщкодування втрат сільськогосподарського та 
лісогосподарського виробництва надійшло 285,5 тис.грн.           

    Власні надходження бюджетних установ  в структурі спеціального 
фонду селищного бюджету становлять 82  відсотка і надійшло 1497,4 

тис.грн.  

 

З урахуванням проведених уточнень  видаткову частину  
загального фонду селищного  бюджету за 1 півріччя 2021 року 

профінансовано в сумі  85496,1 тис.грн., або 90,1 % до планових 
призначень звітного періоду, в т.ч. по галузях: 

 державне управління – 10566,6 тис.грн., або 96 % до уточнених 
планових призначень звітного періоду ; 

 освіта – 62803,8 тис.грн., або 91,8 % до уточнених планових 
призначень ; 

 охорона здоров’я – 1478,4 тис.грн., або 64 % до уточнених 
планових призначень звітного періоду 2020 року; 

 культура і мистецтво – 3299,0 тис.грн., що становить 91,6 % до 

уточнених планових призначень; 
 соціальний захист та соціальне забезпечення – 3374,5  тис.грн., 

що становить 84,3 % до уточнених планових призначень;  
 фізична культура і спорт – 983,7 тис.грн., що становить 86,7 % до 

уточнених планових призначень.  



 житлово – комунальне господарство (в тому числі благоустрій) – 
1848,5 тис.грн. що становить 81,8 % до уточнених планових 

призначень.  
 Транспорт, дорожнє господарство–  636,3  тис.грн., що становить 

50 % до планових призначень. 

На фінансування захищених статей спрямовано 92,7 % коштів 
загального фонду селищного бюджету (79229,5тис.грн.). Данним 

фінансуванням забезпечено: 
- виплату заробітної плати з нарахуваннями працівникам бюджетних 

установ – 74089,0 тис.грн.;  
-  на придбання продуктів харчування – 1637,1 тис.грн.; 

- на оплату енергоносіїв та комунальних послуг, спожитих 
бюджетними установами – 2875,7 тис.грн. 

Касові видатки спеціального фонду  селищного бюджету за 1 
півріччя 2021 року становлять 1959,9 тис.грн., з них по бюджету розвитку 

– 813,2 тис.грн. 
 

 


