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Про розгляд звіту за результатами 

державного фінансового аудиту  

виконання Летичівського селищного  

бюджету (об’єднанної територіальної 

громади) за 2016-2017 роки та січень – 

червень 2018 року 

 

 

     Керуючись Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», 

розглянувши матеріали  аудиторського звіту за результатами державного 

фінансового аудиту  виконання Летичівського селищного бюджету 

(об’єднанної  територіальної громади) за 2016-2017 роки та січень – червень 

2018 року, сесія селищної ради 

 

В И Р І Ш И Л А : 

         1.Аудиторський звіт  за результатами державного фінансового аудиту  

виконання Летичівського селищного бюджету (об’єднанної  територіальної 

громади) за 2016-2017 роки та січень – червень 2018 року взяти до уваги. 

         2.Зобов'язати заступників селищного голови та керівників структурних 

підрозділів  селищної ради вжити заходів по результатам аудиторського звіту   

державного фінансового аудиту  виконання Летичівського селищного бюджету 

(об’єднанної  територіальної громади) за 2016-2017 роки та січень – червень 

2018 року : 

    2.1.З метою зміцнення дохідної бази селищного бюджету: 

 -  Земельному відділу (начальник Березовська Л.В.) підготовити проект  

рішення сесії селищної ради про внесення змін до рішення № 13 від 

12.07.2016 року «Про встановлення  розміру ставок  орендної плати за 

земельні ділянки  комунальної власності Летичівської селищної ради» в 

частині  перегляду  ставок орендної плати  по діючих договорах оренди та  

винести на розгляд чергової сесії селищної ради в листопаді поточного року; 

-  Першому заступнику селищного голови Ліщинському О.В. з метою  

залучення замовників будівництва до пайової участі у розвитку інженерно-

транспортної та соціальної інфраструктури населеного пункту  покращити 

контроль за станом будівництва на території ОТГ. 

2.2. З метою розширення та впорядкування бази оподаткування податку на 



нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки: 

- доручити діловодам по старостинських округах  здійснити збір інформації 

щодо об’єктів нерухомого майна, відмінного від земельної ділянки до 

01.01.2019 року. Відділу фінансів (начальник Смаглюк Л.Д.) сформувати 

зведену  інформацію  по об’єктах нерухомого майна та звірити з  даними 

реєстру; 

-  Сектору організаційної та кадрової роботи (завідувач Майська О.В.)  

внести зміни в посадові інструкції  діловодів по старостинських округах 

до.01.11.2018 р, доповнивши їх посадовими обов’язками  щодо здійснення  

контролю за надходженнями податку на нерухоме майно, відмінне від 

земельної ділянки; 

 2.3.З метою забезпечення ефективного управління комунальним майном: 

 - Відділу освіти молоді та спорту селищної ради (начальник Маринюк 

М.В.), відділу культури, національностей та релігій селищної ради 

(начальник Морозова О.М.), відділу обліку та фінансової звітності 

(начальник Ваврик Н.М.), територіальному центру соціального 

обслуговування (надання соціальних послуг) (директор Панасюк Т.І.), 

Трудовому архіву (завідувач Матенко Л.М.), КНП «Летичівський ЦПМСД» 

(головний лікар Кухарук Н.Л.) КГП «Злагода» (директор Дядюк М.Т.)  

сформувати до 15.11.2018 року перелік майна, що знаходиться на балансі. 

Відділу бухгалтерського обліку та фінансової звітності (начальник Ваврик 

Н.М.) сформувати зведений виключний перелік майна територіальної 

громади та винести на затвердження на чергову сесію в грудні поточного 

року; 

- Відділу освіти молоді та спорту селищної ради (начальник Маринюк М.В.), 

відділу культури, національностей та релігій селищної ради (начальник 

Морозова О.М.), відділу бухгалтерського обліку та фінансової звітності 

(начальник Ваврик Н.М.), територіальному центру соціального 

обслуговування (надання соціальних послуг) (директор Панасюк Т.І.), 

Трудовому архіву (завідувач Матенко Л.М.), КНП «Летичівський ЦПМСД» 

(головний лікар Кухарук Н.Л.),  сформувати перелік майна, яке вивільнилось 

в наслідок заходів з впорядкування мережі бюджетних установ і не 

використовується до 15.11.2018 року і передати  відділу економіки, торгівлі 

та інвестицій (начальник Шеманська І.І.)  для формування зведеного 

переліку майна, що підлягає  приватизації;    

-  Відділу економіки, торгівлі та інвестицій (начальник Шеманська І.І.) 

розробити Програму приватизації комунального  майна та винести на 

затвердження на чергову сесію в грудні поточного року. 

2.4. В.о.заступника селищного голови з гуманітарних питань Мазуркову 

А.А.,  відділу освіти молоді та спорту селищної ради (начальник Маринюк 

М.В.) з метою підвищення рівня надання  послуг закладами середньої і 

дошкільної освіти та ефективного використання бюджетних коштів 

проаналізувати потребу та розглянути можливість подальшого 

впорядкування мережі освітніх закладів з подальшим спрямуванням 

вивільнених бюджетних коштів на видатки розвитку і підвищення якості 

освітніх послуг і надати пропозиції на розгляд чергової сесії селищної ради  

в листопаді поточного року;  

2.5. В.о.заступника селищного голови з гуманітарних питань Мазуркову 



А.А.,  КНП «Летичівський ЦПМСД» (головний лікар Кухарук Н.Л.),  з 

метою забезпечення високого рівня надання медичних послуг населенню 

закладами первинної медико – санітарної допомоги: 

-  розробити довгострокову програму розвитку первинної медико-санітарної 

допомоги включаючи заходи з впорядкування і формування стабільної 

мережі закладів, забезпечення закладів необхідним обладнанням та 

інструментарієм та проінформувати  про оперативний стан виконання 

програми    розвитку первинної медико-санітарної допомоги на 2018 рік на 

черговій сесії в листопаді поточного року; 

- розглянути можливість проведення ремонтів, забезпечення проточною 

водою, внутрішніми туалетами закладів первинної медико-санітарної 

допомоги сільський місцевості, а також забезпечення житлом сімейних 

лікарів сільських АЗПСМ; 

- з  метою ефективного використання бюджетних коштів та уникнення 

невиправланих витрат на оплату праці проаналізувати на предмет 

доцільності та розглянути можливість скорочення чисельності апарату 

управління Летичівського центру ПМСД  та надати пропозиції на розгляд 

чергової сесії селищної ради в листопаді поточного року. 

2.6. В.о.заступника селищного голови з гуманітарних питань Мазуркову 

А.А., відділу культури, національностей та релігій селищної ради (начальник 

Морозова О.М.)  з метою підвищення якості послуг закладами культури та 

ефективного використання бюджетних коштів оцінити потребу і розглянути 

можливість впорядкування існуючої мережі закладів  та надати пропозиції 

на розгляд чергової сесії селищної ради в листопаді поточного року. 

Підготовити інформацію щодо наявності та використання об’єктів памяток 

історії, культури, архітектури, розташованих на території Летичівської ОТГ 

та надати пропозиції  по розробці програми збереження і відновлення 

памяток історії, культури, архітектури на розгляд чергової сесії селищної 

ради в грудні поточного року; 

2.7.Першому заступнику селищного голови Ліщинському О.В. з метою 

покращення транспортної доступності громадян до закладів, які надають   

послуги, розглянути питання забезпечення транспортним сполученням 

населених пунктів з центром ОТГ, в першу чергу найвіддаленіших та тих, 

транспортне сполучення яких не забезпечується міжобласними, 

міжрайонними автобусними рейсами та проінформувати до 01.01.2019 року. 

2.8.Сектору організаційної та кадрової роботи (завідувач Майська О.В.), 

відділу бухгалтерського обліку та фінансової звітності (начальник Ваврик 

Н.М.), відділу фінансів (начальник Смаглюк Л.Д.) з метою уникнення надалі 

невиправданих витрат на оплату праці Летичівською селищною радою 

розглянути питання виведення із штату селищної ради штатних одиниць 

технічних працівників чисельністю 7 штатних одиниць.   

2.9. Управлінню житлово – комунального господарства, енергозбереження, 

благоустрою та охорони громадського правопорядку (начальник Стадник 

В.М.) з метою забезпечення якісними послугами громадян на всій території 

об’єднаної територіальної громади:  

- надати звіт про виконання Програми розвитку комунального 

госпрозрахункового підприємства «Злагода» Летичівської селищної ради на 

2016 – 2018 роки та розробити відповідну програму на перспективу, 



враховуючи необхідність конкретного визначення існуючих в громаді  

проблем, шляхів і засобів їх розв’язання і винести на   розгляд чергової сесії 

в листопаді поточного року; 

- вжити заходи щодо впорядкування матеріально - технічної бази 

підприємства, розглянути можливість  розширення і впорядкування місця 

базування підприємства та надати пропозиції до 01.01.2019 року. 

2.10. Заступнику селищного голови з питань фінансів, економіки та 

інвестицій Гущаку В.М., відділу фінансів (начальник Смаглюк Л.Д.),  

управлінню житлово – комунального господарства, енергозбереження, 

благоустрою та охорони громадського правопорядку (начальник Стадник 

В.М.) забезпечити забезпечити   розгляд на засіданні балансової комісії 

результатів фінансово - господарської діяльності КГП «Злагода» за 9 місяців 

2018 року та подати звіт на розгляд чергової сесії в листопаді поточного 

року.          

        3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію 

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

економічного розвитку (Самолюк М.М.). 

 

 

         Селищний голова                                                                   І.Тисячний 
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Аудиторський звіт  
за результатами державного фінансового аудиту  

виконання Летичівського селищного бюджету (об’єднаної 

територіальної громади) за 2016-2017 роки та січень – червень 

2018 року. 
  

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



  Хмельницький 2018 

В аудиторському звіті представлено результати дослідження виконання 

Летичівського селищного бюджету за 2016-2017 роки та І півріччя 2018 року. 

Контрольний захід проведено у плановому порядку на виконання вимог 

статті 113 Бюджетного кодексу України та відповідно до Порядку проведення 

Державною аудиторською службою, її міжрегіональними територіальними 

органами державного фінансового аудиту виконання місцевих бюджетів, 

затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 12.05.2007 №698, 

Методичних рекомендацій з організації та проведення державного фінансового 

аудиту виконання місцевих бюджетів, затверджених наказом ГоловКРУ 

України від 13.03.2007 №50. 

Аудит проведено на підставі п.8.5.1 Плану проведення заходів державного 

фінансового контролю Західного офісу Держаудитслужби на ІІ квартал 2018 

року, затвердженого наказом від 12.03.2018 №72. 

Матеріали аудиту призначені для керівників та спеціалістів Летичівської 

селищної ради, інших зацікавлених установ і організацій, причетних до 

складання, розгляду, затвердження, внесення змін та виконання місцевих 

бюджетів, а також здійснення контролю за повнотою внесення платежів до 

бюджету, цільовим та ефективним використанням бюджетних коштів. 

Аудиторський звіт підготовлено відділом контролю органів влади, 

оборони, правоохоронних органів та місцевих бюджетів Управління Західного 

офісу Держаудитслужби в Хмельницькій області.  
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РЕЗЮМЕ 

 

Основною метою проведення аудиторського дослідження було: надати 

комплексну оцінку стану формування та виконання бюджету Летичівської 

селищної об’єднаної територіальної громади; виявити проблеми, що виникають 

на всіх стадіях бюджетного процесу; оцінити стан забезпечення державними 

соціальними гарантіями громадян, а також визначити шляхи удосконалення 

управління бюджетними коштами, комунальним майном, природними 

ресурсами та надати відповідні рекомендації щодо підвищення рівня 

ефективності використання державних ресурсів. 

Рішення про утворення Летичівської селищної об’єднаної територіальної 

громади було прийнято Хмельницькою обласною радою 13 серпня 2015 року за 

№18-33/2015. До складу Летичівської селищної об'єднаної територіальної 

громади увійшло 44 села і 1 селище міського типу Летичів, яке є 

адміністративним центром об’єднаної територіальної громади. Територія 

громади становить 631,97 кв.км. Постійне населення Летичівської об’єднаної 

територіальної громади  станом на 01.01.2017 року становить 19447 осіб. 

Бюджет Летичівської селищної об’єднанної теріторіальної громади (далі -

Летичівський селищний бюджет) формувався та затверджувався, виходячи з 

основних положень Бюджетного кодексу України, Податкового кодексу 

України, Закону України «Про добровільне об’єднання громадян», інших 

законів України та нормативно-правових актів. 

В досліджуваному періоді Летичівський селищний бюджет мав сталу 

тенденцію до зростання. Зокрема ріст доходної частини бюджету у 2017 році 

порівняно з 2016 роком склав  122%, в тому числі по загальному фонду –  

139,9%. Поряд з тим варто зауважити, що Летичівський селищний бюджет не є 

самодостатнім: понад 50% доходів бюджету складають офіційні трансферти з 

державного бюджету. Доходи селищного бюджету без урахування трансфертів 

лише на третину (31,5%) наповнюються надходженнями місцевих податків, що 

не достатньо для забезпечення його стабільності.  

Одним із основних місцевих податків є плата за землю. Станом на 

01.01.2018 року в межах населених пунктів Летичівської об’єднаної 

територіальної громади діяло 33 договори оренди земельних ділянок, 

переважна частина яких укладена терміном від 10 до 49 років. Не зважаючи на 

те, що рішенням сесії Летичівської селищної ради від 12.07.2016 р. №13 було 

затверджено нові ставки орендної плати, договори оренди на предмет 

збільшення орендної плати не переглядались, оскільки п.4 цього ж рішення 

передбачені обмеження щодо застосування ставок до діючих договорів оренди.  

Натомість, за умов перегляду ставок орендної плати відповідно до 

вищезгаданого рішення, місцевий бюджет розрахунково мав би можливість 

отримувати додатково майже 120,0 тис.грн щорічно. 

Землі сільськогосподарського призначення, які розташовані поза межами 

населених пунктів, землі водного фонду Летичівської об’єднаної територіальної 

громади у досліджуваному періоді передавалась в оренду органами державної 

влади (Летичівською райдержадміністрацією, Хмельницькою 

облдержадміністрацією). Проведений аналіз також свідчить про неефективне 

використання даної категорії земель.  



Зокрема землі сільськогосподарського призначення, що знаходиться за 

межами населенних пунктів були передані в оренду за найнижчими ставками 

орендної плати: від 1-3%. Середня орендна плата складала менше, ніж 1 тис. 

грн. за гектар у рік (885,4 грн у 2016 році; 890,5 грн у 2017 році), що менше, ніж 

отримує власник паю при здачі в оренду належних йому земельних ділянок. 

Передача в оренду земель державної власності за ціною, нижче ринкової 

свідчить про неефективне використання земель та є причиною недоотримання 

значних коштів до місцевого бюджету. 

Подібна ситуація склалась і землями водного фонду громади, площа яких 

складає понад  4% території Летичівської ОТГ. Надходження до селищного 

бюджету від оренди 433,2 га земель водного фонду за 2016-2017 роки та І 

півріччя 2018 року склали лише 312,6 тис.гривень. Середній розмір орендної 

плати становив у 2016 році – 274,0 грн, у 2017 році – 351,8 грн за 1 га на рік. 

Біля 90% земель водного фонду були передані в оренду за вкрай низьку 

орендну плату: 45,9% орендованих площ передані в оренду за ставкою 3%;  

42,5% орендованих земель водного фонду передані в оренду за сталою 

орендною платою - до 70,0 грн за 1 га на рік. Переважна кількість договорів 

оренди укладена на тривалий період: найближчий термін закінчення дії 

договору – 2024 рік, найвіддаленіший – 2058 рік. 

Обмеженість безпосереднього впливу органу місцевого самоврядування 

на стан використання земель водного фонду стала перешкодою у питанні 

використання для потреб громади розташованого в смт. Летичів водоймища з 

греблею на р.Вовк загальною площею 150 гектарів. 

Отже, відсутність безпосереднього впливу на передачу в оренду земель 

сільськогосподарського призначення, що розташовані за межами населених 

пунктів, земель водного фонду та мінімізований контроль за їх використанням 

негативно впливає як на обсяги надходжень до бюджету, так і використання 

земельних ресурсів для потреб громади. 

Надходження податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки 

до селищного бюджету склало за 2016 – 2017 роки та І півріччя 2018 року 

склали лише 1395,8 тис.гривень. Це є наслідком того, що ставки податку 

Летичівською селищною радою встановлені на досить низькому рівні. Зокрема 

ставки податку встановлені на 2018 рік не перевищували 0,6%, а по окремих 

позиціях встановлені на рівні 0% від розміру мінімальної заробітної плати   за 1 

кв.м. бази оподаткування. 

Недостатніми є зусилля селищної ради в частині наповнення власними 

джерелами доходів бюджету розвитку територіальної громади.  

В наслідок не укладення селищною радою договорів про пайову участь у 

розвитку інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури селища 

бюджетом розвитку селищного бюджету протягом 2016-2017 років 

недоотримано коштів в загальній сумі 123,7 тис. гривень.  

Власні можливості наповнення бюджету розвитку Летичівським ОТГ 

зокрема в частині відчуження комунального майна та земельних ділянок 

використовувались не в повній мірі. В Летичівській ОТГ відсутній виключний 

перелік комунального майна громади. Не розроблена  Програма приватизації 

комунального майна. Не визначено перелік майна, який підлягає приватизації. 

Поряд з тим нерухоме майно, яке вивільнилось в наслідок заходів з 



впорядкування мережі бюджетних установ, не використовується і не 

охороняється. 

Протягом 2016 - 2017 років та І півріччя 2018 року із Летичівського 

селищного бюджету здійснено видатки на загальну суму 297698,3 тис. грн, в 

тому числі  із загального фонду – 250653,7 тис.грн, із спеціального  - 47044,6 

тис. гривень.   

В структурі видатків найбільшу питому вагу займали  видатки на освіту - 

54%, видатки на утримання органу місцевого самоврядування - 8,4%, видатки 

на первинну медичну допомогу - 7,2%. За економічною класифікацією 

найбільшу питому вагу у видатках загального фонду займали видатки на 

виплату заробітної плати з нарахуваннями.  

Поряд з тим впродовж досліджуваного періоду значні кошти 

спрямовувалась на видатки розвитку, зокрема в галузі освіти, житлово – 

комунального господарства, розвитку інфраструктури. Видатки здійснювались 

як за рахунок трансфертів з державного бюджету, так і за рахунок коштів 

селищного бюджету. 

Капітальні видатки Летичівського селищного бюджету за 2016 – 2017 

роки та І півріччя 2018 року склали 42776,4 тис.гривень. В ході аудиту було 

ініційовано проведення ревізії з окремих питань фінансово – господарської 

діяльності Летичівської селищної ради (об’єднаної територіальної громади) за 

2016 – 2017 роки, завершений місяць 2018 року, зокрема в частині 

використання бюджетних коштів, що спрямовувались на капітальні видатки, в 

ході якої було встановлено завищення обсягу робіт чи вартості виконаних 

ремонтно-будівельних робіт, що призвело до проведення зайвих виплат на 

загальну суму  1577,5 тис. гривень. 

Однією з основних умов добровільного об’єднання територіальних громад, 

визначених статтею 4 Закону України «Про добровільне об’єднання 

територіальних громад» визначено, що «якість та доступність публічних 

послуг, що надаються в об’єднаній територіальній громаді, не можуть бути 

нижчими, ніж до об’єднання». Оцінка забезпечення громадян окремими 

державними соціальними гарантіями та послугами в найбільш приоритетних 

сферах для населення об’єднаної територіальної громади: засвідчила наступне. 

В Летичівській ОТГ існує ряд проблем щодо забезпечення соціальних 

гарантій у середній освіті зокрема в частині доступності потенційних 

споживачів до якісних освітніх послуг, стану забезпеченості навчальних 

закладів приміщеннями та підтриманні їх у належному стані, забезпеченні 

обладнанням. Спрямування бюджетних коштів переважно на виплату 

заробітної  плати з нарахуваннями також не сприяє розвитку освітньої  галузі та 

наданню якісних послуг громадянам. 

Також існують проблеми щодо забезпечення соціальних гарантій у галузі 

«Охорона здоров’я», зокрема в частині транспортної доступності закладів 

охорони здоров’я, забезпеченості лікарями, приміщеннями, необхідним 

обладнанням та інструментарієм, медикаментами тощо. Відсутність 

довгострокової стратегії розвитку первинної медицини, необґрунтований 

розподіл коштів селищного бюджету також не сприяє вирішенню 

вищеперелічених проблем в найближчій перспективі. 

Одночасно, варто зауважити, що при наявності значних проблем у 

забезпечені населення територіальної громади послугами первинної медичної 



допомоги, Летичівською селищною радою впродовж 2016-2017 років та І 

півріччя 2018 року було спрямовано до Летичівського районного бюджету на 

утримання Летичівської районної лікарні  власних коштів на в сумі 

4568,8тис.грн, яка в 1,5 рази перевишує витрати селищного бюджету на 

розвиток власної мережі закладів первинної медико – санітарної допомоги. 

Забезпечення підвищення  рівня  надання соціальних послуг населенню 

територіальої громади потребує як  подальшого впорядкування мережі закладів 

так і заходів з покращення транспортної доступності до діючих закладів від всіх 

населених пунктів. 

Недостатній рівень фінансового забезпечення та нерівномірний розподіл 

ресурсів між закладами культури громади також потребує заходів з 

впорядкування мережі. Спрямування коштів переважно на оплату праці без 

оновлення  книжкового фонду, не впровадження новітніх технологій, 

незначного фінансового забезпечення утримання приміщень та підтримання їх 

у належному стані, особливо тих, які мають історичну та культурну цінність, 

тощо не сприяють розвитку культури та наданню якісних послуг громаді. 

Зростання у досліджуваному періоді витрат на утримання органу 

місцевого самоврядування, обумовлений в значній мірі включенням до 

штатного розпису Летичівської селищної ради працівників з низьким 

навантаженням та працівників, які виконують роботи, не повязані з метою 

діяльності селищної ради. Неефективні видатки на цю мету склали 2588,9 

тис.грн. 

Потребує перегляду стратегія розвитку житлово - комунального 

господарства об’єднаної територіальної громади, зокрема в частині 

конкретного визначення існуючих в громаді  проблем, шляхів і засобів їх 

розв’язання, забезпечення дієвого контролю з боку селищної ради за діяльністю 

КГП «Злагода», головним завданням якого має бути забезпечення якісними 

послугами громадян на всій території об’єднаної територіальної громади. 

За наслідками проведеного державного фінансового аудиту надано ряд 

пропозицій, реалізація яких сприятиме забезпеченню дотримання вимог 

бюджетного законодавства, уникненню необґрунтованих витрат, врахуванню 

усіх можливих резервів зміцнення ресурсної бази місцевих бюджетів району та 

підвищенню ефективності використання бюджетних коштів направлених на 

надання конституційно гарантованих соціальних послуг населенню. 

 

 

 

 

 

 

 

Вступ. Фонова інформація 

Згідно Рішення 91 позачергової сесії Летичівської селищної ради від 
04.08.2015 № 1 «Про добровільне об'єднання територіальних громад», 

відповідно до ст. 2, 4, 6 та 7 Закону України «Про добровільне об'єднання 
територіальних громад», а також статей 10, 25, 26 та 59 Закону України «Про 
місцеве самоврядування в Україні», селищна рада вирішила об'єднатися з 
територіальними громадами Голенищівської, Горбасівської, Гречинецької, 



Грушковецької Козачківської, Кудинської, Майдан-Вербенецької, 
Прилужнянської, Руднянської, Сахнівської, Снітівської, Сусловецької, 
Чаплянької. Ялинівської сільських рад в Летичівську селищну об'єднану 

територіальну громаду з центром у 

селищі Летичів.  
Рішення про утворення 

Летичівської селищної об’єднаної 

територіальної громади було прийнято 

Хмельницькою обласною радою 13 

серпня 2015 року за №18-33/2015 «Про 

утворення Летичівської селищної 

об’єднаної територіальної громади і 

призначення перших місцевих виборів 

депутатів Летичівської селищної ради 

об’єднаної територіальної громади та 

Летичівського селищного голови». 

Рішенням першої сесії селищної ради 

від 13.11.2015 № 1-1 «Про підсумки 

перших виборів і визнання 

повноважень селищного голови 

Летичівської об’єднаної територіальної 

громади» за результатами виборів 

визнано повноваження Летичівського 

селищного голови об'єднаної територіальної громади Тисячного І.І., а рішенням 

від 13.11.2015 № 1-2 «Про підсумки перших виборів і визнання повноважень 

депутатів Летичівської селищної ради Летичівської об’єднаної територіальної 

громади» - повноваження депутатів селищної ради.  

Рішенням сесії Летичівської селищної ради від 20.02.2018 року № 44 

затверджена  Стратегія розвитку Летичівської селищної об’єднаної 

територіальної громади на 2018 – 2022 роки. 

Станом на 01.01.2018 до складу Летичівської селищної об'єднаної 

територіальної громади входять 44 села і 1 селище міського типу - Летичів, яке 

є адміністративним центром ОТГ. Відстань переважної більшості населених 

пунктів до адміністративного центру громади не перевищує 20 кілометрів 

дорогами з твердим покриттям. Поряд з тим розміщення 7 населених пунктів: 

Голенищеве (21 км), Майдан (25 км), Нова Гута (25 км), Майдан- 

Голенищівський (24 км), Прилужне (23 км), Рожни (21 км) переважає зону 

доступності (20 км.) до до адміністративного Летичівської громади  

Територія Летичівської селищної об’єднаної територіальної громади згідно 

з адміністративно-територіальним устроєм України входить до складу 

Летичівського району Хмельницької області.  

Летичівська селищна рада межує зі сходу – з Літинським районом 

Вінницької області, з півдня – з Деражнянським районом, із заходу – з 10 

Меджибізькою селищною радою об’єднаної територіальної громади, з півночі – 

з Старосинявським районом.  

Центр громади – смт.Летичів, розташований на відстані 51 км від 

обласного центру – міста Хмельницького. Через  територію  громади проходить 

автомагістраль Львів–Кіровоград–Знам´янка. На території громади відсутнє  



залізничне сполучення. Найближчі залізничні станції – Комарівці – 22 км, 

Деражня – 33 км. Відстань до найближчого аеропорту – 83,3 км (Вінниця). 

Територія громади становить 631,97 кв.км, що складає 66,4% від території 

Летичівського району або 3,06% від території Хмельницької області. 

Постійне населення Летичівської об’єднаної територіальної громади  

станом на 01.01.2017 року становить 19447 осіб, що складає 69,7% від 

населення Летичівського району та  1,45% від населення Хмельницької області.  

Щільність населення на території ОТГ – 31 осіб/кв.км, що вдвічі нижча 

щільності населення у Хмельницькій області (62 осіб/кв.км).  

Більше половини (53%) населення територіальної громади складає міське 

населення, яке мешкає у смт.Летичів.                                                     Діаграма1  

Частка фізично 

активного населення в 

громаді складає (вік – від 
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Частка людей віком 65 

років і старше складає 

20,7% населення 

територіальної громади. 

Частка дітей віком від 0 

до 14 років – 13,9%. 

Частка дітей дошкільного 

віку складає 6%, дітей 

шкільного віку – 10% від 

населення територіальної 

громади. 

  В Летичівській селищній об’єднаній територіальній громаді 

відслідковується  тенденція до зменшення чисельності населення. 
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Чисельність пенсіонерів впродовж 2013 – 2017 років зменшилась. Однак 

зменшується і чисельність населення працездатного віку. Тому і 

співвідношення чисельності пенсіонерів працездатного населення кардинально 

не змінилось і у 2017 році дорівнювало 61 на 100 працюючих.  

Територія Летичівської селищної ради належить до зони Подільського 

лісостепу. Через територію громади протікає річка Південний  Буг з притоками  

Вовк, Згар. Гідрографічна сітка представлена річками, ставками та технічними 

водоймами: Щедрівське та Новокостянтинівське водосховища. 

Діаграма 3. 

Структура земельного фонду Летичівської селищноїї ОТГ,%

0,922,46

3,1

4,15

69,4

землі с/г призначення

землі водного фонду

забудовані землі

землі

лісогосподарського

призначення

відкриті без

рослинного покриву

 
  

Понад 69% території Летичівської ОТГ займають землі 

сільськогосподарського  призначення (43866,8га), 75,3% яких складає рілля. 

Лісові  ресурси мають, переважно,  ґрунтозахисне  значення і  займають 14195,6 

га, або 22,5% від загальної площі громади. Землі водного фонду займають 

2622,6 га (4,2%).  

На території громади Летичівської громади розташовані наступні 

родовища корисних копалин: Антонівське  та Терлівське родовища вапняку. 

Голенищівське, Летичівське, Новокостянтинівське та Щедрівське родовища 



суглинку. В громаді також  наявні  родовища  торфу  перспективні  до  розвідки  

Руднянське  та Голенищеве.  

Промисловий комплекс Летичівської громади представлений харчовою, 

металообробною, хімічною, деревообробною галузями та виробництвом 

будівельних матеріалів і базується, в основному, на місцевій ресурсній базі. 

На території Летичівської громади функціонують 5 промислових 

підприємств: ТОВ “Термопласт”, ТОВ “Летичівська меблева фабрика”, ТОВ 

“Летичівський  комбікормовий  завод”, Державне підприємство “Летичівське 

лісове господарство”, ТОВ “Стімул-плюс”. В промисловості  найбільшу питому  

вагу займають підприємства  переробної галузі –виробництво комбікормів та  

виробів з полімерів. В сфері промисловості спостерігається щорічне збільшення 

обсягів реалізації виробленої продукції, хоча темпи зростання до попереднього 

року дещо уповільнюються: у 2015 році – 168,7%, у 2016 році – 138%, у 2017 

році – 110%.  

В галузевій структурі  сільського господарства  переважає  рослинництво. 

Площа земель сільськогосподарського призначення, які передано в оренду та 

обробляються сільськогосподарськими підприємствами, становить 22347,87 га. 

Найбільші сільськогосподарські підприємства, що розташовані на території  

громади: СТОВ  “Промінь”,  ТОВ  “Летичів-Агро”,  ТОВ  “Агро-Форте”,  СТОВ  

“Агрофірма  “Кудинка”,  СТОВ  “Козацька  мрія”.  

Станом  на  01.01.2018  року  в  Летичівському районі зареєстровано  

1123  фізичних осіб- підприємців. Зокрема, по Летичівській  селищній  раді  

здійснює  діяльність 833  підприємці,  що становить  74,2% до районного 

показника.  Крім того, на території громади також функціонує 40 юридичних 

осіб-суб’єктів господарювання. 

 

РОЗДІЛ 1. Структура аудиту 
 

Підстава для проведення державного фінансового аудиту: 

 п. 8.5.1 Плану проведення заходів державного фінансового контролю Західного 

офісу Держаудитслужби на ІІ квартал 2018 року, затвердженого наказом від 

12.03.2018 №72. 

 

Об'єкт аудиту 
Діяльність Летичівськоїї селищної ради та інших учасників бюджетного 

процесу в частині здійснення, відповідно до законодавства, функцій по 

складанню та виконанню селищного бюджету, використанню комунальних 

коштів та майна, а також інших функцій, пов’язаних з управлінням коштами 

селищного бюджету, діяльністю головних розпорядників бюджетних коштів. 

 

 

Мета аудиту 

Провести аналіз формування та виконання бюджету Летичівського 

селищного бюджету (Летичівської об’єднаної територіальної громади). 

Виявити проблеми, що виникають на всіх стадіях бюджетного процесу (під час 

складання, розгляду, затвердження, внесення змін, виконання бюджету), 

визначити шляхи удосконалення управління бюджетними коштами, 

комунальним майном, природними ресурсами та надати відповідні 



рекомендації щодо підвищення рівня ефективності використання державних 

ресурсів.  

Період дослідження: 2016-2017 роки, завершений період 2018 року. 

 

Методи аудиту. 
Для аудиторського дослідження використовуються законодавчі та 

нормативні акти, матеріали фінансової та статистичної звітності, дані 

бухгалтерського обліку, публікації в пресі, матеріали фінансового контролю та 

інші матеріали, в тому числі матеріали анкетування, тощо. 

 

Учасники аудиту 

 Управління Західного офісу Держаудитслужби в Хмельницькій 

області; 

 Летичівська селищна рада та її структурні підрозділи; 

 інші учасники, що приймають участь в бюджетному процесі. 

 

РОЗДІЛ 2. Оцінка рівня виконання досліджуваного бюджету та 

забезпечення соціальних гарантій жителям. 

 

2.1. Оцінка стану виконання місцевого бюджету. 

 

2.1.1. Оцінка виконання місцевого бюджету за доходами. 

Бюджет Летичівської селищної об’єднанної теріторіальної громади 

формувався та затверджувався, виходячи з основних положень Конституції 

України, Бюджетного кодексу України, Закону України «Про добровільне 

об’єднання громадян», інших законів України та нормативно-правових актів 

щодо планування бюджетів. 

Темпи зростання доходів Летичівського селищного бюджету у 2017 році 

порівняно з 2016 роком склали 122%, доходи бюджету без врахування 

трансфертів – 139,9%   

  Більше половини доходів загального фонду селищного бюджету (54,7%) 

складають офіційні трансферти. Податкові надходження складають 44,6%, 

неподаткові надходження – 0,7%.   

Доходи Летичівського селищного бюджету (з урахуванням 

трансфертів) за 2016-2017 та 6 міс.2018 року склали 301286,0 тис. грн., в тому 

числі в 2016 році – 103539,9 тис.грн., в 2017 року – 126303,7 тис. грн, та 74442,4 

за І півріччя 2018 року. 
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У 2016 році виконання по доходах з урахуванням офіційних трансфертів 

становили майже 100% до затверджених на відповідний період показників, у 

тому числі: загального фонду – 98783,7 тис.грн (99,2%), спеціального фонду – 

4756,2 тис.грн (118,7%); у 2017 році виконання становило 100,6% до 

затверджених на рік показників, у тому числі: загального фонду – 117707,6 

тис.грн, або 101,1%, спеціального фонду – 8596,1 тис.грн. або 93,9%; у І 

півріччі 2018 року виконання становило 104,9%, в тому числі: загального фонду 

– 71426,5 тис.грн. (105,1%), спеціального фонду – 3015,9 тис.грн (100,3%) до 

уточнених показників. 

Податкові надходження загального фонду у 2016-2017 роках та за 6 

міс.2018 року складають 98,4% від загальної суми надходжень або 128238,4 

тис.грн., неподаткові надходження 1,6% або 2104,0 тис.грн. Незначну питому 

вагу займають доходи від операцій з капіталом – 2,9 тис.грн. У 2017 році в 

порівнянні із 2016 роком значне зростання податкових надходжень  відбулось 

по податку на доходи фізичних осіб на 10907,8 тис.грн., єдиному податку на 

2097,7 тис.гривень.  

Податкові надходження спеціального фонду у 2016-2017 роках та за 6 

міс.2018 року складають 2,3% від загальної суми надходжень або 120,0 тис.грн., 

неподаткові надходження 92,9 або 4873,6 тис.грн., доходи від операцій з 

капіталом – 4,8% або 251,3 тис.грн. У 2017 році в порівнянні із 2016 роком по 

неподаткових надходженнях зростання до минулого року відмічається лише по 

власних надходженнях бюджетних установ на 384,1 тис.гривень. 

За 2016-2017 роки та І півріччя.2018 року доходи загального фонду (без 

урахування трансфертів) склали 130345,5 тис.грн, доходи спеціального фонду 

– 5244,8 тис.грн. У 2016 році селищний бюджет виконано за доходами 

загального фонду (без врахування трансфертів) на 108,6%, спеціального фонду 

(без врахування трансфертів) – на 168,3%. У 2017 році виконання становило  за 

доходами загального фонду (без врахування трансфертів) 102,3%,  спеціального 

фонду 156,5%. За І півріччя 2018 року виконання становило за доходами 

загального фонду (без врахування трансфертів) 112,1%, спеціального фонду  –

100,6%. 

Діаграма 5 
Виконання  бюджету Летичівської селищної ради за доходами (без урахування 

трансфертів) у 2016- 2017 роках та за І півріччя 2018 року, тис.грн 
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В структурі доходів загального фонду бюджету ОТГ (без урахування 

трансфертів) за 2016-2017 роки та І півріччя 2018 року основну питому вагу 

складав податок та збір на доходи фізичних осіб (49.3%). Податок на майно 

займає 18%, акцизний податок з реалізації субєктами господарювання родрібної 

торгівлі підакцизних товарів  – 16%, єдиний податок – 13,5%.  

Діаграма 6 
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Надходження податку та збору на доходи фізичних осіб у 2017 році 

зросли порівняно з 2016 роком на 59,3 відсотка. Рівень виконання затверджених 

з урахуванням змін показників складав  у 2016 році 105,5 %, у 2017 році – 102,5 

%., за І півріччя 2018 року – 112,4 %. 

Переважна частина податку (45%) надходить від нарахувань податку із 

заробітної плати ( працівників бюджетної сфери), сільського господарства. 

Найбільшими платниками податку на доходи фізичних осіб були: 

- відділ освіти – у 2016 році – 4356,2 тис.грн., у 2017 році – 4298,5 тис.грн.; 

- ДП «Летичівський держлісгосп» – у 2016 році – 1603,8 тис.грн., у 2017 році – 

2079,9 тис.грн.; 

- СТОВ «Промінь» – у 2016 році – 2041,9 тис.грн., у 2017 році – 1183,9 тис.грн.; 

- СТОВ «Летичів Агро» – у 2016 році –1446,4 тис.грн., у 2017 році – 725,8 

ис.гривень. 



На теріторії Летичівської селищної ради (об’єднаної територіальної 

громади) здійснюють свою діяльність 9 філій підприємств, які зареєстровано в 

інших містах України. Відповідно до статті  64 БКУ ПДФО, який сплачується 

податковим агентом – юридичною особою (її філією, відділенням, іншим 

відокремленим підрозділом) чи представництвом нерезидента – юридичної 

особи, зараховується до відповідного місцевого бюджету за її 

місцезнаходженням (розташуванням) в обсягах ПДФО, нарахованого на 

доходи, що сплачуються фізичній особі. У разі якщо відокремлений підрозділ 

не уповноважений нараховувати (сплачувати) ПДФО за такий відокремлений 

підрозділ, усі обов’язки податкового агента виконує юридична особа. ПДФО, 

нарахований працівникам відокремленого підрозділу, перераховується до 

місцевого бюджету за місцезнаходженням такого відокремленого підрозділу. 

Однак, згідно з інформацією Головного управління ДФС у Хмельницькій 

області протягом 2016-2017 років та І кв.2018 року до місцевого бюджету 

сплачено відповідного податку лише 4 філіями на загальну суму 375,61 

тис.гривень. 

   Негативно впливає на надходження податку з доходів фізичних осіб 

уникнення підприємцями-роботодавцями оподаткування шляхом приховування 

виплаченої заробітної плати найнятих працівників. В цьому напрямку зусилля 

селищної ради можна оцінити як недостатні. Лише у 2018 році створено сектор 

з питань охорони праці Летичівської селищної ради. З 01.02.2018 року 

приступила до своїх обов’язків завідувач сектором з питань охорони праці 

(інспектор праці), яка згідно з діючим законодавством здійснює державний 

контроль за додержанням законодавства про працю з питань:  своєчасної та у 

повному обсязі оплати праці, додержання мінімальних гарантій в оплаті праці, 

оформлення трудових відносин. З початку 2018 року інспектором праці 

Летичівської селищної ради в складі комісії, утвореної з посадових осіб 

Управління Держпраці у Хмельницькій області відвідано 5 фізичних осіб-

підприємців в смт.Летичів, з метою консультування роботодавців та виявлення 

фактів неоформлених трудових відносин ( фактів не встановлено). 

Частка надходжень податку з отриманих доходів фізичними особами від 

передачі в оренду земельних паїв складає 9 %. 

Протягом 2016-2017 років та І півріччя 2018 року їх надходження склали  

11723,1 тис.гривень.   

Станом на 01.01.2018 року існувала заборгованість орендарів земельних 

паїв по сплаті ПДФО в сумі – 182,2 тис.грн. (в т.ч. за 2017 рік – 308,7 тис.грн.).  

Найбільша заборгованість допущена: 

- ТОВ «Яровит інвест» – 116 тис.грн.; 

- Агрофірма «Кудинка» – 66,2 тис.грн.  

Частина заборгованості у 2018 році була сплачена.  

Другим за обсягами надходжень до селищного бюджету є податок на 

майно, 93% надходжень якого складає плата за землю, 6%  податок на нерухоме 

майно, відмінне від земельної ділянки.  

 Понад 69,4% території Летичівської ОТГ займають землі 

сільськогосподарського призначення (43866,8га), 75,3% яких складає рілля. 

Лісові ресурси мають, переважно, ґрунтозахисне значення і займають 14195,6 

га, або 22,5% від загальної площі громади. Землі водного фонду займають 

2622,6 га (4,1%).  



Протягом досліджуваного періоду надходження плати за землю склали 

21884,7 тис.грн, в т.ч. в 2016 році – 8242,8 тис.грн., в 2017 році – 8756,7 

тис.грн., в І півріччі 2018 року – 4885,2 тис.грн. 

 В структурі плати за землю найбільшу частку (73%) складає орендна 

плата від юридичних осіб. 

Надходження плати за оренду землі мають тенденцію до зростання і 

складали: у 2016 році – 6023,7 тис.грн., у 2017 році – 6394,3 тис.грн., у І півріччі 

2018 року – 4747,7 тис.грн. Переважно зростання обсягів надходження орендної 

плати відбувається внаслідок застосування індексу інфляції до орендної плати, 

оскільки переважна кількість договорів оренди укладена на тривалий період. 

Протягом 2016– 2017 та 1 півріччя 2018 року укладено 21 новий договір оренди 

земельних ділянок в межах населених пунктів.  

Станом на 01.07.2018 року, в територіальній громаді укладено 341 договір 

оренди земельних ділянок державної та комунальної власності, в т.ч. на 

використання земель сільськогосподарського призначення – 132 договори, 

водного фонду – 39 договорів, земель комерційного призначення – 136 

договорів та іншого призначення (виробничого призначення, лісового фонду) – 

34 договори. По 12 договорах порушено строки сплати, в т. ч. по 4 договорах 

терміном більше як півроку подано справи до суду за порушення строків 

сплати. 

Найвагомішими платниками орендної плати за землю являються: 

-  ТОВ «Агрофірма «Обрій» – у 2016 році сплатив – 673,5 тис.грн.; у 2017 – 

610,7 тис.грн. 

- СТОВ «Промінь» – у 2016 році сплатив – 1633,1 тис.грн., у 2017 році – 1482,7 

тис.грн. 

- ТОВ «Летичів Агро» – у 2016 році сплатив – 948,4 тис.грн., у 2017 році – 670,6 

тис.гривень. 

Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки (далі – 

податок на нерухоме майно) складає лише 6% у надходженнях податку на 

майно, однак є важливим джерелом зростання доходів селищного бюджету в 

перспективі. Надходження податку на нерухоме майно до селищного бюджету 

склало: у 2016 році – 266,5 тис.грн.,  у 2017 році – 667,5 тис.грн., за І півріччя 

2018 року – 461,8 тис.грн.  

  Рішенням сесії Летичівської ради від 12.07.2016 року №10 «Про 

встановлення ставок податку на нерухоме майно, відмінне від земельної 

ділянки, для об’єктів житлової та/або нежитлової нерухомості на 2017 рік» 

були встановлені ставки:  

 для об’єктів житлової нерухомості в розмірі: для юридичних осіб – 

1%, для фізичних осіб – 0,5% від розміру мінімальної заробітної 

плати за 1 кв.м, бази оподаткування 

 для об’єктів нежитлової нерухомості для юридичних і для фізичних 

осіб в розмірі – 0,8% від розміру мінімальної заробітної за 1кв.м 

 для господарських будівель – 0%  

На 2018 рік рішенням сесії Летичвської селищної ради від 13.07.2017 №5 

«Про встановлення ставок податку на нерухоме майно, відмінне від земельної 

ділянки, для об’єктів житлової та/або нежитлової нерухомості на 2018 рік» 

ставки були зменшені: 

 для об’єктів житлової нерухомості в розмірі: для юридичних осіб – 



0,6%, для фізичних осіб – 0% від розміру мінімальної заробітної 

плати за 1 кв.м, бази оподаткування; 

 для об’єктів нежитлової нерухомості для юридичних і для фізичних 

осіб в розмірі – 0,5% від розміру мінімальної заробітної за 1кв.м; 

 для господарських будівель – 0%. 

Рішенням сесії Летичвської селищної ради від 25.06.2018 №7 «Про 

встановлення ставок податку на нерухоме майно, відмінне від земельної 

ділянки, для об’єктів житлової та/або нежитлової нерухомості на 2019 рік» 

ставки були переглянуті в сторону збільшення і диференційовані для об’єктів 

нежитлової нерухомості диференційовані залежно від типу будівель: 

 для об’єктів житлової нерухомості в розмірі: для юридичних осіб – 

0,6%, для фізичних осіб – 0,2% від розміру мінімальної заробітної 

плати за 1 кв.м, бази оподаткування; 

 для об’єктів нежитлової нерухомості для юридичних ставки) в 

розмірі – 0,6% (0,5%), для фізичних осіб – 0,3% (0,2%)% від розміру 

мінімальної заробітної за 1кв.м; 

 для господарських будівель – 0,15%. 

Іншим вагомим джерелом наповнення бюджету є акцизний податок з 

реалізації суб’єктами господарювання торгівлі підакцизними товарами. Так 

надходження у 2016 році склало – 6779,4 тис.грн. або 103,6%, у 2017 році – 

9078,7 тис.грн, або 104,0%, за І півр.2018 року – 5011,5 тис.грн., або 115,6%. 

Найбільшими платниками цього податку є: 

- ТОВ WOG Рітейл – у 2016 році – 1156,3 тис.грн., у 2017 році – 178,9 

тис.грн.; 

- ТОВ СТЕЙЛ ОЙЛ – у 2016 році – 2020,0 тис.грн., у 2017 році – 344,5 

тис.грн.; 

- ТД Маркет плюс – у 2016 році  – 314,7 тис.грн., у 2017 – 85,3 тис. гривень 

Надходження єдиного податку до селищного бюджету склали. у 2016 

році – 5611,5 тис.грн., у 2017 році – 7709,1 тис.гривень., у І півріччі 2018 року – 

4250,9 тис.гривень. 

У структурі надходжень єдиного податку до селищного бюджету 54,4% 

займають надходження єдиного податку з сільськогосподарських 

товаровиробників, (у яких частка сільськогосподарського товаровиробництва 

за попередній податковий (звітний) рік дорівнює або перевищує 75 %) та 45,6 % 

–  єдиного податку з юридичних та фізичних осіб.  

  Найбільшими платниками єдиного податку, зокрема надходження  

єдиного податку з сільськогосподарських товаровиробників, у яких частка 

сільськогосподарського товаровиробництва за попередній податковий (звітний) 

рік дорівнює або перевищує 75 %, по громаді є сільскогосподарські товариства: 

ТОВ «Агрофірма «Обрій», СТОВ «Промінь», ТОВ «Летичів Агро», ТОВ «Агро 

Форте». 

У досліджуваному періоді Летичівською селищною радою тимчасово вільні 

кошти селищного бюджету розміщувались на  депозитному рахунку АТ 

КБ«Приватбак», зокрема у 2017 році було розміщено 6,0 млн.грн. під 14,5% 

річних, надійшло до бюджету відсотки банку – 215,3 тис.грн. У  2018 рік на 

депозитному рахунку АТ КБ «Приват» розміщено  6,0 млн.грн під 10% річних, 

впродовж І півріччя знято з депозиту 1,9 млн.грн, надійшло до бюджету 

відсотків банку 77,0 тис.гривень. 



Діаграма 7 

Структура доходної частини спеціального фонду Летичівського 

селищного бюджету у 2016 - 2017 роках, та І півріччі 2018 року
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В структурі надходжень спеціального фонду Летичівського селищного 

бюджету (без урахування трансфертів) в досліджуваному періоді найбільшу 

частку становили власні надходження бюджетних установ – 87,9% (4065,2 

тис.грн). Надходження коштів від продажу земельних ділянок 

несільськогосподарського призначення складали 4,8% (221,3 тис.грн.), від 

пайової участі – 3,8% (176,9 тис.грн), від продажу нерухомого майна 

комунальної власності – 0,3% (29,9 тис.грн). 

Кошти від продажу нерухомого майна комунальної власності, що 

надійшли у 2017 році до бюджету в сумі 29,9 тис.грн є оплатою за договорами 

купівлі – продажу комунального майна, яке було відчуджене у 2016 році. У 

2017 році відчуження майна комунальної власності не здійснювалось. 

Відчуження земельних ділянок несільськогосподарського призначення у 

2016 – 2017 роках та І півріччі 2018 року здійснювалось лише шляхом викупу. 

Аукціони з продажу земельних ділянок не проводились, оскільки продажу 

підлягали земельні ділянки під приватизованими приміщеннями та будівлями. 

Протягом досліджуваного періоду на території ОТГ було відчужено 7 

земельних ділянок загальною площею 23,475 тис.кв.м на суму 391,7 тис.грн.. 

Зокрема: 

- в 2016 році надійшло 350,2 тис.грн., за продаж 6 земельних ділянок 

загальною площею 22,2 тис.кв.м, середня ціна 1 кв.м.  – 33,9 грн; 

- у 2017-І півр.2018 році надійшло 41,5 тис.грн., зокрема продано 1 

земельну ділянку загальною площею 1,2 тис.кв.м., середня ціна 1 кв.м. – 41,9 

гривні. 

Бюджет розвитку Летичівської ОТГ у досліджуваному періоді 

формувався як за рахунок власних доходів бюджету так і трансфертів із 

державного та Хмельницького обласного бюджетів.  Доходи бюджету розвитку  

2016-2017 роки та І півріччя 2018 року склали  загалом 42766,3 тис.грн. З них 



74% – офіційні трансферти. Решта – кошти передані з загального фонду 

бюджету до спеціального. 

Діаграма 8 

Структура дохідної частини бюджету розвитку Летичівського 

селищного бюджету за 2016-2017 роки, І півріччя 2018 року
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Власні можливості наповнення бюджету розвитку Летичівським ОТГ 

зокрема в частині відчуження комунального майна та земельних ділянок 

використовувались не в повній мірі.  

В Летичівській ОТГ відсутній виключний перелік комунального майна 

громади. Не розроблена  Програма приватизації комунального майна. Не 

визначено перелік майна, який підлягає приватизації. 

Негативним чинником, що впливає на наповнення бюджету громади є  

податковий борг. 

Зокрема, загальна заборгованість до місцевих бюджетів зросла впродовж 

І півріччя 2018 року з 2600,3 тис.грн до 4633,7 тис.гривень. 

Найбільші суми заборгованості до бюджету допустили: 

- ФГ Ніколайчук – 662,9 тис.грн. (плата за землю); 

- ФГ Бордяківський – 128,5 тис.грн. (плата за землю); 

- ТОВ «Чаплянська нива» –  197,5 тис.грн. (плата за землю); 

- ТОВ «Стейл Оіл» – 2908,9 тис.грн. (акцизний податок); 

- Летичівське РС-15,9 тис.грн (ПДФО); 

-      фізичні особи - 189,1тис.грн (ПДФО). 

2.1.2. Оцінка виконання бюджету за видатками.  
Протягом 2016 - 2017 років та І півріччя 2018 року із селищного бюджету 

Летичівської ОТГ здійснено видатки на загальну суму 297698,3 тис. грн, в тому 

числі  із загального фонду – 250653,7 тис.грн, із спеціального  - 47044,6 тис. 

гривень.   

    Діаграма 9 



   Найбільшу питому 

вагу в структурі видатків 

селищного бюджету 

Летичівської ОТГ 

займають видатки  на 

освіту – 53,9%. Видатки 

на органи місцевого 

самоврядування 

складають 8,4 %,  на 

охорону здоров’я – 7,2%, 

культуру та мистецтво-

5,5%; на соціальний 

захист населення-5%. 

Питома вага кожного із 

решти видатків не 

перевищує 3%  сумарного 

обсягу бюджету громади 

за досліджуваний період.  

Видатки не віднесені до основних груп та міжбюджетні трансферти складають 

13,6% у структурі видатків загального фонду, яких 2,3% видатків бюджету 

складають інші субвенції, які передаються з Летичівського селищного бюджету 

до бюджетів інших рівнів.  

Інші субвенції  КПКВ 0119770 «Інші субвенції з місцевого бюджету»  з 

Летичівського селищного бюджету до інших місцевих бюджетів, а саме до 

Летичівського районного бюджету склали: у 2016 році – 1193,1 тис.грн, у 2017 

році – 3457,7 тис.грн, у І півріччі 2018 року – 1713,1 тис.грн.  

Таким чином з селищного бюджету Летичівської ОТГ у вигляді іншх 

субвенцій передано до Летичівського районного бюджету: у 2016 році 2,9% 

власних доходів селищного бюджету, у 2017 році – 6%, а в І півріччі 2018 року 

–  5,3% власних доходів селищного бюджету. 

Частина інших субвенцій з селищного до районого бюджету була 

спрямована на участь у фінансуванні прийнятих Летичівською районною 

радою програм і склала у 2016 році – 32,15 тис.грн, у 2017 році – 31,34тис.грн, у 

І півріччі 2018 року – 7 тис.гривень.  

Частина інших субвенцій спрямовувалась безпосередньо на фінансування 

Летичвської районної ради: у 2017 році – 206,3 тис.грн, у І півріччі 2018 року –  

115,6 тис.грн. 

Понад 80% всіх субвенцій, переданих до районного бюджету субвенцій із 

селищного бюджету Летичівської селищної ради до Летичвського районного 

бюджету,  спрямовувалась на фінансування Летичівської районної лікарні, 

загальна сума якої за 2016 – 2017 роки та І півріччя 2018 року 4568,8 тис.грн, 

що значно перевищує суму власних коштів селищного бюджету, спрямованих 

на утримання і розвиток мережі первинної медичної допомоги територіальної 

громади. 

 Програма підтримки Летичівської районної лікарні Летичівською 

селищною радою не приймалась. Підставою для прийняття Летичівською 

селищною радою рішень про передачу коштів селищного бюджету до 

Летичівського районного бюджету на утримання районної лікарні переважно 

Структура видатків загального фонду селищного 

бюджету Летичівської ОТГ у 2016- 2017 роках та І 

півріччя 2018 року
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були звернення депутатів селищної ради 

За економічною класифікацією найбільший обсяг видатків загального 

фонду  селищного бюджету  спрямовувалось на «Оплату праці і нарахування 

на заробітну працю» (КЕКВ 2100) – 62,6 %. Видатки за КЕКВ 2282 «Окремі 

заходи по реалізації державних програм не віднесені до заходів розвитку»  

складають 5,7%. Частка видатків на «Предмети, матеріали, обладнання та 

інвентар» (КЕКВ 2210) і на «Оплату послуг (крім комунальних)» (КЕКВ 2240) 

відповідно складає 5,5 % та 5,1%. Видатки на «Оплату комунальних послуг та 

енергоносіїв» (КЕКВ 2270) займають 3,2%. Видатки на «Продукти харчування» 

(КЕКВ 2230) у структурі видатків займають 2,6%. Частка решти видатків не 

перевищує 1%. Зокрема видатки на «Соціальне забезпечення» (КЕКВ – 2700) 

складають 0,7%, видатки на «Медикаменти та перв’язувальні матеріали» 

(КЕКВ 2220), «Видатки на відрядження» (КЕКВ 2250) – по 0,2%. 

Летичівський селищний бюджет за видатками (з урахуванням 

міжбюджетних трасфертів)  виконано:  

 у 2016 році -  на  88,7% до затвердженого плану з урахуванням змін; в 

тому числі по загальному фонду – на 97,6%, по спеціальному фонду – на 67,4%;  

 у 2017 році на 94,8%, до затвердженого плану з урахуванням змін в тому 

числі по загальному фонду – 96,5%,   по спеціальному фонду – 87,3%;  

У І півріччі 2018 року виконанння бюджету склало 48,4% до затверджених 

на рік обсягів, з них по загальному фонду – 54,3%, по спеціальному фонду –  

16,3%. 

Видатки Летичівського селищного бюджету (без урахування трансфертів) 

зроосли із 87541,2 тис.грн у 2016 році до 115013,7 тис.грн у 2017 році (131,3%). 

У І півріччі 2018 року видатки склали 61569,0 тис.гривень. 
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Такими ж темпами зростали видатки на охорону здоров’я (132,1%), 

соціальний захист і соціальне забезпечення (134,9%), культуру і мистецтво 

(135%). Дещо вищими темпами зростали видатки на охорону здоров’я та 

органи місцевого самоврядування (151%), фізичну культуру і спорт (175,7%). 

Зменшились обсяги видатків на дорожнє господарство, транспорт, зв'язок 

(87,6%),  житлово – комунальне господарство (60,4%) 

Летичівській селищний бюджет за видатками (без урахування 

міжбюджетних трасфертів)  виконано:  

 у 2016 році -  на  87,6% до затвердженого плану з урахуванням змін; в 

тому числі по загальному фонду – на 97,3%, по спеціальному фонду – на 67,3%;  

 у 2017 році на 94,2%, до затвердженого плану з урахуванням змін в тому 

числі по загальному фонду – 96%,   по спеціальному фонду – 87,1%;  

Діаграма 11 
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основних функцій (у 2016 році) та бюджетних програм (у 2017 році) 

характериpується пропорційністю. 

Капітальні видатки Летичівського селищного бюджету за 2016 – 2017 роки 

та І півріччя 2018 року склали 42776,4 тис.грн, з яких  52,6% спрямовано на 

придбання обладнання і предметів довгострокового користування,  23% - на 

капітальні ремонти, 11,2% - на капітальне будівництво, 4,8% - на 

реконструкцію і реставрацію, решта – на дослідження, розробки, капітальні 

трансферти тощо. 

В ході аудиту було ініційовано проведення ревізії з окремих питань 

фінансово – господарської діяльності Летичівської селищної ради (об’єднаної 

територіальної громади) за 2016 – 2017 роки, завершений місяць 2018 року, 

зокрема в частині використання бюджетних коштів, що спрямовувались на 

капітальні видатки (результати ревізії більш детально викладено  в розділі 2.4). 

Головні розпорядники коштів Летичівського селищного бюджету:   

 Летичівська селищна рада, 

 відділ освіти, молоді і спорту Летичівської селищної ради, 

 відділ культури, національностей та релігій  Летичівської селищної 

ради. 

У 2017 році формування селищного бюджету Летичівської ОТГ 

здійснювалось за програмно-цільовим методом. Паспорти бюджетних 

програм місцевих бюджетів складені відповідно до вимог Бюджетного кодексу 

України, «Правил складання паспортів бюджетних програм місцевих бюджетів 

та звітів про їх виконання», затверджених наказом Міністерства фінансів 

України від 24.08.2014 року № 836 (з внесеними змінами) (далі Правила). 

Бюджетні запити складені головними розпорядниками бюджетних коштів 

керуючись Типовими переліками бюджетних програм та результативних 

показників їх виконання для місцевих бюджетів та Примірними переліками 

результативних показників бюджетних програм для місцевих бюджетів за 

видатками, затвердженими спільними наказами Міністерства фінансів України 

та відповідних галузевих міністерств. Натомість варто зауважити, що для 

формування паспортів бюджетних програм використовувалось не достатня 

кількість результативних показників та показники, які не характеризують 

досягнення мети бюджетної програми. 

Обсяги видатків у складених паспортах бюджетних програм місцевого 

бюджету повністю відповідають потребі в бюджетних коштах та 

результативним показникам, визначеним у бюджетними запитах, наданих 

головними розпорядниками коштів.  

Затверджені паспорти бюджетних програм відповідають рішенню про 

місцевий бюджет на 2017 рік. 

Впродовж бюджетного року до паспортів бюджетних програм вносились 

зміни шляхом затвердження їх у новій редакції. Зміни до паспортів бюджетних 

програм в частині обсягів фінансування вносились на підставі прийнятих змін 

до рішення про місцевий бюджет. 

 

 

2.2. Оцінка використання офіційних трансфертів з державного 
бюджету.  



У досліджуваному періоді дохідна частина бюджету Летичіської 

об’єднаної територіальної громади більш ніж на половину формувалась за 

рахунок трансфертів, частка яких становила:  у 2016 році – 59,0%, у 2017 році – 

52,9% та у І півр.2018 року – 54,7%.  

Діаграма 12 
Виконання Летичівського селищного  бюджету  за офіційними трансфертами у 

2016-2017 роках та І півріччя 2018 року, тис. грн 
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Обсяги надходжень офіційних трансфертів склали: у 2016 році – 61073,4 

тис.грн. або 93,8% до затверджених показників, у 2017 році – 66876,8 тис.грн., 

або 98,1%, за І півріччя.2018 року – 40745,5 тис.грн, або 99,9% до затвержених 

показників. 
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Найбільшу частку у офіційних трансфертах з державного бюджету до 

Летичівського селищного бюджету складає «Освітня субвенція з державного 

бюджету місцевим бюджетам» (ККД 41033900) (45,2%) і «Медична субвенція з 

державного бюджету місцевим бюджетам» (ККД 41034200) (25.8%). 

«Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на формування 

інфраструктури об’єднаних територіальних громад» (ККД 41033200) складала 

10%, «Базова дотація» (ККД 41020100) – 8,3%, «Додаткова дотація з 

державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення переданих з 

державного бюджету видатків з утримання закладів освіти та охорони 



здоров’я» (ККД 41020200, ККД 41040200), кожен із решти трансфертів 

складають менше 1%.  

Базова дотація є одним з джерел формування дохідної частини селищного 

бюджету і використовується на здійснення будь-яких видатків, визначених 

ст.89 Бюджетного кодексу України. 

Поряд з тим понад 71% загальної суми офіційних трансфертів, отриманих 

Летичівською селищною радою з державного бюджету (мали цільове 

вузькогалузеве призначення, визначене відповідними нормативними актами.  

 «Освітня субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам» 

(ККД 41033900) (далі - освітня субвенція) є основним джерелом фінансування 

закладів середньої освіти, зокрема найбільшої статті видатків – заробітної 

плати педагогічних працівників.  

Надходження освітньої субвенції до Летичівського селищного бюджету 

склали: 

 у 2016 році – 21532,2 тис.грн 

 у 2017 році – 26216,7 тис.грн; 

 у 2018 році ( І півріччя) – 20447,1 тис.гривень 

Внаслідок заходів з упорядкування мережі освітніх закладів станом на 

31.12.2016 року утворились залишки освітньої субвенції в сумі 4852,9 тис.грн, 

які у 2017 році, були спрямовані на  прибання шкільних меблів, комп’ютерних  

та  інтерактивних навчальних класів.   

Станом на 31.12.2017 року залишки освітньої субвенції склали  

1548,5тис.грн, які у 2018 році були спрямовані на придбання ноутбуків та лінії 

гарячого харчування для Летичівського НВК №2 ЗОШ І-ІІІ ступенів – гімназія. 

Крім того, до Летичівського селищного бюджету (спеціальний фонд) 

надходили субвенції з Хмельницького обласного бюджету. Зокрема, у 2016 

році «Субвенція за рахунок залишку коштів освітньої субвенції з 

державного бюджету місцевим бюджетам, що утворився на початок 

бюджетного періоду місцевих бюджетів іншим місцевим бюджетам» (ККД 

41035200) в сумі 2690,4 тис.грн. була спрямована на придбання 2 шкільних 

автобусів, комп’ютерної техніки, мультимедійного обладнання, меблів, 

звукопідсилюючої апаратури, програмного забезпечення, підручників для ЗНЗ. 

Залишок  на кінець року в сумі 217,3 тис.грн. 

У І півріччі 2018 року «Субвенція з місцевого бюджету за рахунок 

залишку коштів освітньої субвенції, що утворився на початок бюджетного 

періоду» (ККД 41051100) в сумі 1188,6 тис.грн використана для придбання 

шкільного автобуса. 

Відповідно до п.п.8.3.1.2 Плану проведення заходів державного 

фінансового контролю Західного офісу Держаудитслужби на ІІ квартал 2018 

року, ревізії фінансово-господарської діяльності відділу освіти, молоді та 

спорту Летичівської селищної ради за період з 01 січня 2016 р. по завершений 

місяць 2018 року(більш детально про результати ревізії в розділі 2.4). Фактів 

нецільового використання субвенції в ході ревізії не встановлено. 

Медична субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам (ККД 

41034200) (далі - медична субвенція) є основним джерелом фінансування 

первинної і вторинної медичної допомоги населенню територіальної громади. 

Надходження медичної субвенції державного бюджету до Летичівського 

селищного бюджету склали:  



 у 2016 році – 13593,7 тис. грн. 

 у 2017 році – 15626,9 тис. грн. 

 у 2018 році (І півріччя) –8947,2 тис.гривень 

В Летичівській об’єднаній територіальній громаді відсутні заклади 

вторинної медицини. Тому, згідно з п. 5 (абзац 2) «Порядку та умов надання 

медичної субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам» (далі Порядок), 

затвердженого Постановою КМУ від 23 січня 2015 року № 11, частина коштів 

медичної субвенції перераховувалась до Летичівського районного бюджету з 

метою забезпечення населення Летичівської ОТГ вторинною медичною 

допомогою.  

На початку 2016 року вищезгаданим Порядком пропорції розподілу обсягу 

медичної субвенції на фінансування надання первинної і вторинної медичної 

допомоги не були визначені. Обсяг медичної субвенції, що має спрямовуватись 

на первинну медичну допомогу і залишатись у складі селищного бюджету 

визначався органом місцевого самоврядування.  

Обсяг медичної субвенції, що підлягав передачі з селищного бюджету до 

районного бюджету, у 2016 році був визначений в розмірі 70% медичної 

субвенції, передбаченої для селищного бюджету, і в сумі 8720,3 тис.грн був 

затверджений рішенням Летичівської селищної ради від 6 січня 2016 року № 1 

«Про внесення змін до селищний бюджет на 2016 рік». Порядок перерахування 

субвенції з селищного до районного бюджету визначено Угодою про передачу 

медичної субвенції на фінансування Летичівської центральної районної лікарні 

району від 6 січня 2016 року. 

Обсяг медичної субвенції, що підлягав передачі з селищного бюджету до 

районного бюджету, у 2017 році був визначений в розмірі 67,5% медичної 

субвенції, передбаченої для селищного бюджету, і в сумі 10548,2 тис.грн був 

затверджений рішенням Летичівської селищної ради від 26 грудня 2016 №19 

«Про селищний бюджет на 2017 рік». Порядок перерахування субвенції з 

селищного до районного бюджету визначено Угодою про передачу медичної 

субвенції на фінансування Летичівської центральної районної лікарні району 

від 23 грудня 2016 року.  

Обсяг медичної субвенції, що підлягав передачі з селищного бюджету до 

районного бюджету, у 2018 році був визначений в сумі 12414,9 тис.грн і  

затверджений рішенням Летичівської селищної ради від 22 грудня 2017 №31 

«Про селищний бюджет на 2018рік». Порядок перерахування субвенції з 

селищного до районого бюджету визначено Угодою про надання субвенції з 

місцевого бюджету на здійснення переданих видатків у сфері охорони здоровя 

за рахунок коштів медичної субвенції від 22 грудня 2017 року». (Додаток:Копії 

рішень сесій Летичівської селищної ради, протоколів комісії з питань 

планування, фінансів, бюджету та комунальної власності Летичівської 

селищної ради) 

Меджибізька селищна об’єднана територіальни громада, яка входить до 

складу Летичівського району, (далі Меджибізька ОТГ) впродовж І півріччя 

2016 року не мала у своїй мережі охорони здоров’я закладів первинної 

медичної допомоги. Надання первинної медичної допомоги населенню 

Меджибізької ОТГ впродовж вказаного періоду здійснювалась Летичівським 

центром ПМСД.  



З метою забезпечення первинною медичною допомогою населення 

громади Меджибіжська ОТГ частину належної їй медичної субвенції, 

перераховувала до селищного бюджету Летичівської ОТГ. Частина медичної 

субвенції, що підлягала передачі у 2016 році з селищного бюджету 

Меджибізької селищної ради до селищного бюджету Летичівської селищної 

ради, була визначена в сумі 1555,6 тис.грн, затверджена рішенням 

Меджибіжської селищної ради від 05 січня 2016 року № 1-2/2016 «Про 

внесення змін до селищного бюджету на 2016 рік». Порядок перерахування 

субвенції з Меджибізького селищного бюджету до Летичівського селищного 

бюджету визначено Угодою про передачу медичної субвенції на фінансування 

Летичівського центру первинної медико – санітарної допомоги» від 6 січня 

2016 року.   

Відповідно до рішення сесії Меджибізької селищної ради від 11 серпня 

2016 року № 3-10/2016 «Про внесення змін до селищного бюджету на 2016 рік» 

та рішення сесії Меджибізької селищної ради від 16 червня 2016 року №4-

8/2016 «Про створення Комунальної установи «Центр первинної медико-

санітарної допомоги Меджибізької селищної обєднаної територіальної 

громади» затвердження статуту та структури» сума субвенції на фінансування 

Летичівського центру ПСМД  була зменшена на 535,7 тис.грн. 

 На виконання вищеперелічених рішень між Меджибізькою та 

Летичівською селищними радами 31 серпня 2016 року укладена Додаткова 

угода до угоди про передачу медичної субвенції на фінансування Летичівського 

центру первинної медико – санітарної допомоги від 06.01.2016 року. 

Таким чином, фактично з Меджибізького селищного бюджету до 

Летичівського селищного бюджету у 2016 році передано медичної субвенції в 

сумі 1019,9 тис.гривень. Крім того із селищного бюджету на первинну медичну 

допомогу у 2016 – 2017 роках та І півріччя 2018 року спрямовано 4401,95 

тис.гривень. 

До загального фонду Летичівського селищного бюджету у 2016 році 

надходила «Субвенція з державного бюджету на здійснення заходів щодо 

соціально-економічного розвитку окремих територій за рахунок 

відповідної субвенції з державного бюджету» (ККД 41034500), частина якої у 

сумі 1118,1 тис.грн була використана на капітальний ремонт Летичівського 

НВК №1 ЗОШ І-ІІІ ступенів - ліцей. Решта субвенції в сумі 3254,8 тис.грн, яка 

була призначенна для проведення реконструкції Летичівського НВК №2 ЗОШ 

І-ІІІ ступенів- гімнація, однак залишилась не використаною в наслідок того, що 

торги на виконання робіт не відбулися через відсутність тендерних пропозицій. 

Невикористані кошти повернуті до державного бюджету. 

 У 2017 році субвенція в сумі 209,5  тис.грн була спрямована на 

реконструкцію мереж водопостачання. Залишки невикористаної субвенції на 

кінець року склали 42,5 тис.гривень У І півріччі 2018 року дана субвенція до 

селищного бюджету не надходила. 

У 2016 році кошти «Субвенції з державного бюджету місцевим 

бюджетам на формування інфраструктури об’єднаних територіальних 

громад» (ККД41033200) в сумі 11917,7 тис.грн. були використані на 

придбання спецтехніки для житлово–комунального господарства, на 

будівництво тротуарів, капітальний ремонт доріг, будівництво мереж 

водопроводів тощо. Частина коштів субвенції в сумі 805,7 тис.грн, що 



призначалась для придбання спецтехніки, не була використана, оскільки не 

відбулись торги через відсутність тендерних пропозицій. Повернута до 

бюджету. 

 У 2017 році дана субвенція в сумі 3003,1 тис.грн була була використана 

на реконструкцію мереж водопостачання тощо. До державного бюджету 

повернуто – 5,8 тис.грн. У І півріччі 2018 року субвенція, що надійшла до 

селищного бюджету   в сумі 2042 тис.грн призначена для проведення 

капремонтів, реконструкції мереж водопостачання, придбання спецтехніки. 

Фактично не використовувалась. 

У 2017 році до спеціального фонду Летичівського селищного бюджету 

надходила «Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на 

формування інфраструктури ОТГ» (ККД41033200), 5904,4 тис.грн, якої було 

спрямовано на будівництво тротуарів, капітальний ремонт доріг, будівництво 

мереж водопроводів тощо. Невикористаний залишок на кінець року склав 113,4 

тис.грн, який було повернуто до державного бюджету. 

«Субвенція з державного бюджету на здійснення заходів щодо 

соціально-економічного розвитку окремих територій за рахунок 

відповідної субвенції з державного бюджету» (ККД 41034500) в сумі 226,6 

була спрямована на будівництво свердловин і мереж водопостачання та 

капремонт закладів первинної медицини Залишок на кінець року склав 408,2 

тис.гривень. 

 

2.3 Стан надання соціальних гарантій та забезпечення інтересів 

територіальної громади щодо якості соціальних послуг. 

Соціальні стандарти та гарантії є визначальними для державної соціальної 

політики щодо забезпечення потреб людини в матеріальних благах і послугах, а 

також для формування фінансових ресурсів, що спрямовуються на їх 

реалізацію. Вони дають змогу реалізувати стратегічну мету – забезпечити 

високі стандарти життя та рівний доступ громадян до суспільних благ та 

послуг. 

Однією з основних умов добровільного об’єднання територіальних громад, 

визначених статтею 4 Закону України «Про добровільне об’єднання 

територіальних громад» визначено, що «якість та доступність публічних 

послуг, що надаються в об’єднаній територіальній громаді, не можуть бути 

нижчими, ніж до об’єднання». 

Аудиторською групою здійснено оцінку забезпечення громадян окремими 

державними соціальними гарантіями та послугами в найбільш приоритетних 

сферах для населення об’єднаної територіальної громади: таких галузях як , 

освіта, охорона здоров’я. 

 



 
.  

2.3.1. Стан надання соціальних гарантій у сфері «Освіта».  
 

Видатки Летичівського селищного бюджету на освіту зросли майже в 

півтора рази (149,7%): із 45061,8 тис.грн у 2016 році до 67469,0 тис.грн у 2017 

році. Видатки за 6 місяців 2018 року склали 40107,5 тис.гривень. 

В тому числі, по загальному фонду видатки зросли на 52,3%, видатки за І 

півріччя 2018 року на освітню галузь склали 37273,2 тис.грн гривень.  

Більше половини (58,3%) загальної суми видатків загального фонду на 

освіту у досліджуваному періоді профінансовано за рахунок трансфертів з 

Державного бюджету (освітня субвенція з державного бюджету місцевим 

бюджетам та додаткова дотація з державного бюджету), які в першу чергу 

спрямовувались на виплату заробітної плати з нарахуваннями педагогам та 

частково комунальних платежів в 2016 році. Решта видатків на освіту (41,7%) 

здійснювалась за рахунок власних доходів селищного бюджету (з урахуванням 

як джерела доходів базової дотації). 

У досліджуваному періоді  видатки селищного бюджету Летичівської ОТГ 

на освіту склали:    

 

Табл.1 

 

Затверджен

о  тис.грн 

Затверджен

о з 

урахування

м змін, 

тис.грн 

Фактичн

і 

видатки, 

тис.грн 

у % до 

затведжени

х 

у % до 

затверджени

х з 

урахуванням 

змін 

2016 Загальний 37439,4 38875 38268,7 102,2 98,4 



рік фонд 

Спеціальни

й фонд 
862,5 15329,8 6793,1 786,6 44,3 

Всього 38301,9 54204,8 45061,8 117,6 83,1 

2017 

рік 

Загальний 

фонд 
58530,8 60511,8 

58284,8 99,6 
96,3 

Спеціальни

й фонд 
972,5 10277,8 9184,2 

944,3 
89,4 

Всього 59503,25 70789,6 67469,0 113,3 95,3 

І 

піврічч

я 2018 

року 

Загальний 

фонд 
67595,5 68295,4 

37273,2 55,1 
54,6 

Спеціальни

й фонд 
1460 4430,8 2834,3 

194,1 
64 

Всього 69055,53 72726,14 40107,5 58 55,1 

 

Діаграма 14 
Найбільшу частку у 

структурі видатків на освітуза 

2016 - 2017 роки і І півріччя 

2018 року складали видатки на 

виплату заробітної плати з 

нарахуваннями – 78,9% (по 

видатках загального фонду 

питома вага складає – 81%). 

Видатки на оплату 

комунальних послуг та 

енергоносіїв  складають 4,4%, 

видатки на харчування дітей в 

освітніх закладах склала 7,1% 

(по загальному фонду – 4,7%), видатки на придбання предметів, матеріалів, 

обладнання та інвентаря – 7,3% від загальної суми видатків на галузь.  

 

Дошкільна освіта. 

Мережа дошкільних навчальних закладів (далі – ДНЗ) Летичівської ОТГ у 

2017 році складалась із 14 закладів.  

Потужність діючих дошкільних навчальних закладів району складає 558 

місць, що становить 47,3% від загальної чисельності дітей дошкільного віку  

(станом на 01.01.2017 року – 1180 дітей дошкільного віку). Фактична 

чисельність дітей, що відвідувала ДНЗ – 665 осіб, що перевищує потужності 

закладів на 19%.  

 

Діаграма 15  

Структура видатків селищного бюджету Летичівської 

ОТГ на освіту у 2016 - 2017 роках, та І півріччі 2018 року

Оплата 

комунальних 

послуг та 

енергоносіїв

4,4%

Інші

2,3%

Предмети, 

матеріали, 

обладнання 

та інвентар

7,3%

Продукти 

харчування

7,1%

Заробітна 

плата з 

нарахування

ми

78,9%



Використання потужностей ДНЗ Летичівської ОТГ у 2017 році
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Проведений аналіз свідчить про те, що заявлена потужність закладів 

перевищується переважно у Летичівських ДНЗ, зокрема Летичівський ДНЗ №4 

(139% до потужності), Летичівський ДНЗ «Веселка» (120%), Летичівський ДНЗ 

№1 (116%). Натомість у більшості ДНЗ, що розташовані у сільській місцевості,  

рівень завантаженості між закладами коливається від 48% (Горбасівський ДНЗ) 

до 84% (Голенищівський ДНЗ). Виключенням є рівень використання ДНЗ у 

селах Козачки (127%), Бохни (127%), Суслівці (128%), які як і решта сільських 

закладів є малопотужними і перевищення заявлених потужностей складає від 4 

до 7 дітей. У Летичівському ДНЗ №1працює 10 груп, у Летичівському ДНЗ №4 

– 6 груп, у Летичівському ДНЗ «Веселка» – 3 групи, у Летичівських ДНЗ № 2 і 

ДНЗ №3 та Снітовецькому ДНЗ  по 2 групи; у решті ДНЗ – по 1 групі.  

Основними причинами такої диспропорції є рівень пішохідної 

(транспортної) доступності до дошкільних навчальних закладів та якість 

надаваних послуг.   

Діаграма 16 

Витрати в розрахунку на 1 дитину у ДНЗ Летичівської ОТГ у 2017 році
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Як свідчать результати проведеного аналізу витрати бюджетних коштів 

(загальний фонд) в розрахунку на 1 дитину дитячого садка дуже різняться між 



закладами. В середньому витрати на 1 вихованця ДНЗ Летичівської ОТГ 

складали у 2017 році – 19,9 тис.грн. Однак по окремих закладах витрати на 1 

вихованця перевищують середні в 1,5 – 2 рази. Зокрема по Летичівському ДНЗ 

№3, Снітовецькому ДНЗ, Вербецькому ДНЗ. 

 Головними чинниками, що впливають на існуючу диспропорцію, є  

потужність і наповнюваність закладів та величина витрат на найбільшу статтю 

видатків – заробітну плату з нарахуваннями, яка в свою чергу значною мірою 

залежить від чисельності персоналу.  Станом на 01.01.2017 року у переважній 

більшості закладів кількість педпрацівників в розрахунку на 1 групу складала  2 

одиниці, тоді як у Летичівському ДНЗ №2, Летичівському ДНЗ «Веселка», 

Летичівському ДНЗ №3 – 3 одиниці. Чисельність іншого персоналу в 

розрахунку на 1 групу в середньому між закладами складала 3 одиниці, тоді як 

в Летичівському ДНЗ №3 на 1 групу припададл 4,5 од. іншого персоналу, а у 

Голенищівському ДНЗ, Новокостянтинівському ДНЗ, Бохнянському ДНЗ – по 5 

одиниць. 

 Прикладом впливу всіх вищеперелічених чинників на ефективність 

витрачання коштів закладами може бути Летичівський ДНЗ№3: потужність – 

25 місць, наповнюваність – 98%,  витрати на 1 дитину є набільшими в ОТГ – 

42236,0 грн, видатки на заробітну плату в розрахунку на 1 дитину – також 

найбільші серед ДНЗ громади – 36839,0 грн, чисельність педпрацівників в 

розрахунку на 1 групу – 3 од, іншого персоналу – 5 од. 

Видатки на харчування 1 дитини у 2017 році із загального фонду 

бюджету складали в середньому 1,1 тис.грн і коливались між дошкільними 

закладами від 0,7 тис.грн до 1,7 тис.грн на дитину. У витратах на харчування 1 

дитини з врахуванням коштів спеціального фонду між закладами значних 

відхилень не спостерігається. У 2017 році в середньому вони складали 2,6 

тис.грн на 1 дитину.  

У досліджуваному періоді діяли норми харчування, визначені спільним 

наказом Міністерства охорони здоров’я України та Міністерства освіти і науки 

України  від 01.04.2006 року № 298/227. 

У натуральному вимірі у 2017 році учні дошкільних навчальних закладів 

Летичівської ОТГ харчуванням були забезпечені на  57 % до норм.  По окремих 

продуктах фактичне використання перевищувало діючі на той момент норми, 

зокрема по житньому хлібу відсоток відповідності нормам склав 102,8%, по 

чаю – 240%, по солі – 182%. По решті продуктів фактичне використання 

продуктів було значно меншим норми і складало зокрема: по фруктах – на 12%, 

м'ясу, птиці, м’ясопродукти – 44,9%,  по молоку і молокопродуктах – 45%, по 

соках – 45%, по яйцях – 56,4%,  по овочах – 56,6%, картоплі – 66,4%, рибі – 78, 

5%, по крупах, бобових і макаронних виробах – 86,4%. 

Як наслідок фактична структура харчування не в повній мірі відповідає 

рекомендованій, Частка картоплі у раціоні фактично складає 13% проти 9% 

згідно рекомендованих норм, хліба - 14% проти рекомендованих 6%, фрукти і 

соки – 5% проти рекомендованих 9%. 

Діаграма 17 
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Середня освіта. 

На момент утворення об’єднаної територіальної громади мережа закладів 

середньої освіти складалась із 3 загально-освітніх навчальних закладів (далі 

ЗНЗ) І – ІІІ ступеню, розташованих у центрі територіальної громади - смт 

Летичів, 5 ЗНЗ І-ІІІ ступеню (Голенищіве, Греченеці, Козачки, 

Новокостянтинівка, Суслівці) та 3 сільських ЗНЗ І-ІІ ступеню (Бохни, Вербка, 

Грушівці).  У 2016 році проведені заходи по впорядкуванню мережі загально- 

освітніх навчальних закладів: утворена опорна школа Летичівський НВК №1- 

ліцей; призупинена діяльність ЗНЗ І – ІІІ ступеню у селах Козачки, Грушівці та 

Бохни, одночасним включенням їх до складу опорної школи у якості філій з 

навчанням дітей 1-4 класів. 

 У 2017 – 2018 навчальному році мережа загальноосвітніх навчальних 

закладів Летичівської ОТГ складалась із опорної школи – Летичівській НВК 

№1 ЗОШ І-ІІІ ступеню – ліцею, Летичівського НВК №2 ЗОШ І-ІІІ ступеню – 

гімназії, Летичівського ЗОШ І-ІІІ ступеню №3, 4 сільських ЗОШ І-ІІІ ступеню 

(Голенищево, Греченці, Новокостянтинівка, Суслівці) та 1 ЗОШ І-ІІ ступеню у 

с. Вербка, у складі яких сформовано 119 навчальних класів з чисельністю учнів 

1961 чол, 80% яких навчається у навчальних закладах, розташованих у смт. 

Летичів. Чисельність учнів ЗНЗ у 2017 – 2018 році поріняно з попереднім 

навчальним роком зменшилась на 3 учня. 
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У 1-9 класах навчається 

90% учнів: 1- 4 класи – 

833 учні (51 клас); 1-9 

класи – 933 учні (54 

класи). 

У 10-11 класах 

навчається 10% учнів: 

14 класів, 195 учнів, з 

яких 76% навчається у 

закладах, розташованих 

в смт.Летичів. У ЗНЗ, розташованих у сільській місцевості, наповнюваність 10-

х класів складає в середньому 7-8 учнів, 11-ті класи існують у двох школах: 

Греченецькій ЗОШ з чисельністю 7 учнів і в Новокостянтинівській ЗОШ з 

чисельністю 10 учнів. У Голенищівській і Сусловецькій ЗОШ І-ІІІ ступеню 11 

класи відсутні, що ставлить під сумнів доцільність існування перелічених шкіл 

у статусі ЗОШ І-ІІІ ступеню. 

Рівень використання потужностей загальноосвітніх навчальних закладів 

зменшилась із 57% у 2016 році до 56%, у 2017 році. У 2017 році  менше ніж 

наполовину використовувались потужності 5 шкіл І- ІІІ ступеню: Вербецька 

ЗОШ І-ІІ ступеню (45%), Летичівський НВК№3 (37%), Греченецький НВК 

(32%) та Голенищівська ЗОШ І-ІІІ ступеню (31%) (Див. Діаграму ).  

Діаграма 19 

Використання потужностей ЗНЗ Летичівської ОТГ у 2017-2018 

навчальному році, учнів
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Середня наповнюваність класів ЗНЗ впродовж досліджуваного періоду 

зменшилась на 1 учня. У  2017-2018 навчальному році в середньому склала 16 

учнів, в тому числі по навчальних закладах І-ІІІ ступенів – 17 учнів, по 

навчальних закладах І -ІІ ступенів – 7 учнів.  

У 2017 році найвищий рівень наповнюваності класів склався у 

Летичівському НВК №2 ЗОШ І-ІІІ ступеня – гімназії (25 учнів) та в опорній 

школі – Летичівському НВК№1 та ЗОШ І-ІІІ ступеню – ліцеї (23 учня).  
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Видатки на 1 учня ЗНЗ Летичівської ОТГ у 2017-2018 навчальному році, 

грн
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 Видатки загального фонду бюджету в розрахунку на 1 учня у 2017 році 

порівняно з 2016 роком зросли на 65,4% і склали в середньому по ЗНЗ – 20082,0 

грн на рік. Серед навчальнх закладів вони значно різняться між собою, 

прослідковується пряма залежність між витратами в розрахунку на 1 учня і 

наповнюваністю навчальних закладів.  

Зокрема в Греченецькому НВК – навчається найменша кількість учнів 

(57) і найвищі витрати в розрахунку на 1 учня (42316,0 грн.). 

По Летичівський НВК №3 ЗОШ І-ІІІ серед міських шкіл – найменша 

кількість учнів (135), найвищі витрати на 1 учня (31356,0 грн), в т. ч. найвищі 

витрати на утримання приміщення (в.т.ч комунальні платежі) – 2,1 тис.грн на 

рік в розрахунку на 1 учня.  Поряд з тим Летичівська ЗОШ №3 ЗОШ І-ІІІ 

ступенів має значний потенціал. Будівля школи введена в експлуатацію в 1993 

році, площа приміщень – 5258 кв.м, сучасне планування.  

Відповідно до норм у загальноосвітніх середніх школах на 1 учня має 

припадати не менше 11 кв.м. площі. В середньому у ЗНЗ Летичівської ОТГ на 1 

учня припадає 15 кв.м. площ загальноосвітніх навчальних закладів. У 3 

навчальних закладах забезпеченість площами значно перевищує норми: 

Летичівський НВК №3 ЗОШ І-ІІІ ступенів (39кв.м на одного учня), 

Греченецьким НВК (35кв.м), Новокостянтинівська ЗОШ (34 кв.м), що свідчить 

з одного боку про наявні резерви використання, з іншого боку свідчить про 

ризики перевитрат бюджетних коштів на опалення приміщень.  

Зокрема, у складі площ Летичівського НВК №3 ЗОШ І-ІІІ ступенів 

враховані площі басейну та малого спортивного залу, які потребують 

капітального ремонту і відповідно додаткових витрат. З іншого боку введення 

басейну в експлуатацію дозволить підвищити якість надання освітніх послуг 

проводячи уроки плавання  для учнів всіх шкіл смт. Летичів, а також створить 

умови для поповнення спеціального фонду закладу шляхом надання платних 

послуг для дорослого населення у позаурочний (вечірній) час.  



 

 
 

Організоване підвезення 362 дітей із 31 населених пунктів до 7 

загальноосвітніх навчальних закладів І-ІІІ ступеню. Частка дітей, що 

підвозяться, у загальній кількості учнів складає 19%. Поряд з тим в окремих 

закладах частка дітей, що підвозяться, перевищує 40% від загальної чисельності 

учнів, а в Греченецький НВК складає 88%.  

Підвезення дітей здійснювалось 14-ма шкільними автобусами, які 

базуються у смт.Летичів. Підвезення здійснюється згідно розкладів руху, що 

затверджуються наказами відділу освіти, молоді та спорту Летичівської 

селищної ради. 

У досліджуваному періоді було придбано 11,9 тис.екземплярів підручників 

на загальну суму 307,2 тис.грн, з яких 88,1% придбано за кошти Державного 

бюджету, 11,9% – за рахунок коштів місцевого бюджету. Підручники 

розподілено між ЗНЗ територіальної громади. 

У 2017 році за рахунок залишку коштів освітньої субвенції та на загальну 

суму 3720,0 тис.грн. придбано: 5 кабінетів інформатики, 2 кабінети хімії, 2 

кабінети географії, 2 кабінети біології, 3 кабінети фізики, 4 математичних 

кабінети, 2 лінгофонних кабінети, 1 кабінет мультімедійного обладнання. 

Інтерактивні кабінети географії, хімії,фізики, біології були розподілені між 

ЗНЗ, що розташовані в смт Летичів, решта – розподілена між ЗНЗ 

територіальної громади.  

Витрати на харчування в розрахунку на 1 учня за рахунок бюджетних 

коштів (загальний фонд) в розрахунково середньому складали 0,6 тис.грн на 

рік, значних відхилень між закладами не спостерігається. Батьківська плата за 

харчування дітей складала у сільських школах – 11,7 грн на день, у школах смт. 

Летичів 13,7 гривень. 

 У досліджуваному періоді за рахунок бюджетних коштів забезпечувалось 

харчування учнів 1-4 класів (сніданки), дітей пільгових категорій, визначених 

діючим законодавством, а також учнів із сімей, які перебувають у складному 

матеріальному становищі, згідно переліків, затверджених рішенням селищної 

ради. 
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У досліджуваному періоді діяли норми харчування, визначені спільним 

наказом Міністерства охорони здоров’я України та Міністерства освіти і науки 

України  від 01.06.2005 року №242/329 «Про затвердження Порядку харчування 

дітей у навчальних та оздоровчих закладах.  

У  Летичівському НВК№1 ЗОШ І-ІІІ ступеню – ліцеї у 2016-2017 

навчальному році було встановлено лінію гарячого харчування з більш 

широким вибором страв. Тому діти, які харчуються платно, мають можливість 

обирати блюда на свій смак і фінансові можливості. Діти 1-4 класів та 

пільгових категорій отримують харчування в межах сум виділених бюджетних 

коштів на харчування 1 учня, а також мають можливість платно обирати собі   

харчування додатково. Даний досвід оцінений батьками позитивно, тому у 2018 

році відділом освіти, молоді та спорту Летичівської селищної ради за рахунок 

залишку коштів освітньої субвенції придбано та  встановлюється лінія гарячого 

харчування для Летичівського НВК № 2 ЗОШ І- ІІІ ступенів – гімназії. 

Внаслідок заходів з впорядкування мережі загально-освітніх навчальних 

закладів, проведених як у досліджуваний період, так і в попередні роки, були 

вивільнені приміщення 12 закладів загальною вартістю 861,6 тис.грн., які 

обліковуються на балансі відділу освіти, молоді та спорту Летичівської 

селищної ради. При чому діяльність 11 з них була припинена понад 5 років 

тому. Приміщення не використовуються, не охороняються.  

Проведена оцінка свідчить про те, що в Летичівській ОТГ існує ряд 

проблем щодо забезпечення соціальних гарантій в освіті зокрема в частині 

доступності потенційних споживачів до якісних освітніх послуг, стану 

забезпеченості освітніх закладів приміщеннями та підтриманні їх у 

належному стані, забезпеченні обладнанням. Спрямування бюджетних 

коштів переважно на виплату заробітної  плати з нарахуваннями також 

не сприяє розвитку освітньої  галузі та наданню якісних послуг громадянам. 



2.3.2. Стан надання соціальних гарантій у сфері 

«Охорона здоров’я». 
Реалізація визначених Конституцією України соціальних прав та 

державних соціальних гарантій громадян Летичівської ОТГ в сфері охорони 

здоров’я здійснювалась шляхом надання первинної і вторинної медичної 

допомоги Комунальним закладом «Летичівський центр первинної медико-

санітарної допомоги»  та Летичівською районною лікарнею.   

Комунальний заклад «Летичівський центр первинної медико-санітарної 

допомоги» (далі Летичівський центр ПСМД) формує мережу закладів охорони 

здоров’я Летичівської ОТГ та фінансується з Летичівського селищного 

бюджету.  

Надавач вторинної медичної допомоги – Летичівська районна лікарня 

належить до спільної власності територіальних громад Летичівського району і 

фінансується з районного бюджету.  

Основним джерелом фінансування галузі є медична субвенція з 

державного бюджету місцевим бюджетам, надходження якої до Летичівського 

селищного бюджету за 2016-2017 роки та І півріччя 2018 року склали 38167,8 

тис.гривень.  

 З метою забезпечення населення Летичівської ОТГ вторинною медичною 

допомогою частина медичної субвенції перераховувалась до Летичівського 

районного бюджету на фінансування Летичівської районної лікарні. 

Меджибізька селищна об’єднана територіальна громада, яка входить до 

складу Летичівського району, (далі Меджибізька ОТГ) впродовж І півріччя 

2016 року не мала у своїй мережі охорони здоров’я закладів первинної 

медичної допомоги. Надання первинної медичної допомоги населенню 

Меджибізької ОТГ у цьому періоді здійснювалась Летичівським центром 

ПМСД. Тому з Меджибізького селищного бюджету до Летичівського 

селищного бюджету у 2016 році було передано медичної субвенції в сумі 

1019,9 тис.гривень. (більш детально про використання медичної субвенції у 

розділі 2.2) 

Крім того за 2016 – 2017 роки та І півріччя 2018 року на фінансування 

первинної медичної допомоги із селищного бюджету спрямовано власних 

доходів  в сумі 4401,95 тис.гривень. 
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рахунок медичної субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам (ККД 

41034200), 23,6% власних коштів селищного бюджету ОТГ,  решта – інші 

джерела. 

 

У досліджуваному періоді  видатки селищного бюджету Летичівської ОТГ 

на охорону здоров’я склали:    

                               Таблиця 2 
 Затверджен

о  тис.грн 

Затверджен

о з 

урахування

м змін, 

тис.грн 

Фактичн

і 

видатки, 

тис.грн 

у % до 

затведжени

х 

у % до 

затверджени

х з 

урахуванням 

змін 

2016 

рік 

Загальний 

фонд 
4668,4 5876,8 5845 125,2 99,5 

Спеціальни

й фонд 
 243,8 242,8  99,6 

Всього 4668,4 6120,6 6087,8 130,4 99,5 

2017 

рік 

Загальний 

фонд 
5950,4 7744,7 

7730,1 129,9 

 
99,8 

Спеціальни

й фонд 
 343,8 

325,4  
94,6 

Всього 5950,4 8088,5 8055,5 135,4 99,6 

І 

піврічч

я 2018 

року 

Загальний 

фонд 
4537,8 4653,9 

4448,1 98,0 
95,6 

Спеціальни

й фонд 
 67,3 

56,8 84,4 
84,4 

Всього 4537,8 4721,2 4504,8 99,3 95,4 

 

Уточнення затверджених показників у досліджуваних роках відбувалось 

переважно в наслідок збільшення видатків на оплату прааці з нарахуваннями: у 

2016 році збільшення видатків на дану статтю склало 65,9%, у 2017 році – 

73,4% від загальної суми збільшення видатків на первинну медицину. 

У 2017 році видатки на ПМСД зросли порівняно з попереднім роком на 

23,1%.  

Найбільшу частку у структурі видатків ОТГ на охорону здоров’я у 

досліджуваному періоді складали видатки на виплату заробітної плати з 

нарахуваннями (79,9%).  
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В ході аналізу використання фонду оплати Летичівського ЦПМСД було 

встановлено наступне. В зв’язку утворенням з  Комунальної установи «Центр 

первинної медико-санітарної допомоги Меджибізької селищної обєднаної 

територіальної громади» та та виведенню із структури КЗ «Летичівський центр 

ПМСД» 2 АЗПСМ та 9  ФП  із штатного розпису Летичівського центру ПМСД 

було виведено 34 штатних одиниці, з яких 3 штатних одиниці лікарів (Рішення 

Летичівської селищної ради від 31.08.2016 року №16; рішення Летичівської 

селищної ради від 05.10.2016 року №10 - 19 штатних одиниць, з них 3 штатних 

од лікарів). Поряд з тим,  незважаючи на скорочення мережі закладів і кількості 

прикріпленого населення, не відбулося скорочення чисельності апарату 

управління, зокрема адміністративно-господарського та інформаційно- 

аналітичного персоналу, що призводить до невиправланих витрат на оплату 

праці.  

Поряд з тим середня заробітна плата лікаря первинної ланки (за 2017 рік) є 

нижчою середньообластної і складала 4489,0 грн (середня по області – 5075 

грн), Одною із найнижчих в Летичівській ОТГ є середня заробітня плата 

середніх медичних працівників – 3545 грн (середня по області – 4119 грн). Крім 

того співвідношення чисельності фізичних осіб - сімейних лікарів до загальної 

чисельності лікарів складає 7 до 15, або 46,7% (по області середній показник – 

55%). Також нижчою за обласну є укомплектованість штатних посад лікарів в 

лікарських амбулаторіях фізичними особами  – 78,57% (по області 79,2%).  

(згідно Інформації Департаменту охорони здоров’я Хмельницької 

облдержадміністрації  (лист від 18.05.2018 № 03-01/1260). 

 Водночас варто зауважити, що у селах, де розташовані амбулаторії 

загальної практики – сімейної медицини відсутнє житло для сімейних лікарів, 

що ускладнює укомплектацію лікарями сільських амбулаторій.  

Наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово – 

комунального господарства України від 26.01.2018 №187 до «Переліку проектів 

та заходів, що фінансуються у 2018 році за рахунок субвенції з державного 

бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів, спрямованих на розвиток 



системи охорони здоров’я у сільській місцевості» включено будівництво 

Новокостянтинівської амбулаторії загальної практики – сімейної медицини з 

обсягом фінансування з державного бюджету 5385,2 тис.грн. Рішенням 

Летичівської селищної ради від 09.08.2018 року № 4 «Про внесення змін до 

селищного бюджету на 2018 рік» затверджено обсяги співфінансування об’єкту 

в сумі 598,4 тис.гривень.  

Видатки на медикаменти у структурі видатків на охорону здоров’я займали 

4,7% і спрямовувались на забезпечення медикаментами пільгових категорій 

громадян та надання невідкладної медичної допомоги. 

 З селищного бюджету на реалізацію програми   покращення надання 

медичної допомоги хворим, які потребують гемодіалізу (підвезення хворих до  

Хмельницької обласної лікарні)  спрямовано у 2016 році 60,0 тис.грн., у 2017 

році – 72,1 тис.грн.(в тому числі кошти отримані з селищного бюджету  

Меджибізької селищної ради – 12,1 тис.грн), у І півріччі 2018 року – 30,0 

тис.грн. На відшкодування вартості лікарських засобів для лікування окремих 

захворювань профінансовано видатки у 2017 році в сумі 533,8 тис.грн., у І 

півріччі 2018 року – 223,0 тис.гривень. 

Комунальний заклад «Летичівський  районний центр первинної медико-

санітарної допомоги  Летичівської районної ради» утворено у 2012 році. 

Відповідно до рішення Летичівської районної ради від 06.01.2016 року 

Комунальний заклад «Летичівський центр первинної медико – санітарної 

допомоги Летичівської районної ради» передано на баланс Летичівської 

селищної ради та перейменовано у Комунальний заклад «Летичівський центр 

первинної медико-санітарної допомоги» Летичівської селищної ради.  

Рішенням  сесії Летичівської селищної ради від 28.02.2018 року №17  

«Про реорганізацію Комунального Закладу «Летичівський центр первинної 

медико-санітарної допомоги» Летичівської селищної ради реорганізовано в 

комунальне некомерційне підприємство та рішенням  сесії селищної ради від 

27.04.2018 року  №15 затверджено його статут. 

Комунальний заклад «Летичівський центр первинної медико-санітарної 

допомоги» надає первинну медико-санітарну допомогу населенню Летичівської 

ОТГ чисельністю 19447 осіб.   

Структура центру включає 4 амбулаторій загальної практики сімейної 

медицини. В структурі амбулаторій працюють 25 ФАПів (ФП).  

Найбільшою є Летичівська АЗПСМ, яка розташована в центрі 

територіальної громади з чисельністю прикріпленого населення – 10585 осіб, 

перважно міського. До її мережі входить 11ФАПів (ФП).  

Решта 3 АЗПСМ обслуговує значно меншу чисельність населення 

виключно сільського, маючи в підпорядкуванні значно меншу мережу 

ФАПів(ФП). Чисельність прикріпленого населення становила по 

Новокостянтинівській АЗПСМ - 900 осіб (6 ФАПів), по Грушковецькій – 1439 

осіб (2 ФАПи), по Голенищівській 586 осіб (6 ФАПів).   

 

Діаграма 24  
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Заклади первинної медико – санітарної допомоги розташовані у 29 із 45 

населених пунктах громади. Поряд з тим 64% ФАП(ФП), від загальної 

кількості, (або 16) обслуговує менше 300 осіб, тоді як середній показник по 

області – 55%. (згідно Інформації Департаменту охорони здоров’я 

Хмельницької облдержадміністрації  (лист від 18.05.2018 № 03-01/1260). 

Тому необхідність забезпечення віддалених населених пунктів послугами 

первинної медичної допомоги актуалізує питання  і транспортної доступності 

до закладів первинної медицини. 

 Зокрема, відстань від ФАП (ФП) до прикріплених АЗПСМ  коливається 

від 5 до 36 км. До того ж мають місце факти неспіврозмірності розташування 

ФАПів відносно АЗПСМ та ЦПМСД. Відстань від ФП, розташованих у с. 

Чапля та у с.Юрченки, до Новокостянтинівської АЗПСМ складає відповідно 31 

і 36 км. Поряд з тим відстань до Летичівського ЦПМСД від цих ФП складає  

відповідно 15 та 20 км. Така ситуація обумовлена не тільки успадкованою 

існуючою роками мережею закладів,  а й проблемою транспортної доступності, 

зокрема відсутністю належного транспортного сполучення між населеними 

пунктами ОТГ. Про це також свідчать також результати анкетування старост 

територіальної громади. 

До складу Летичівської АЗПСМ належить кабінет сімейного лікаря, 

оглядовий кабінет, дитяче відділення, кабінет для щеплень, процедурний, 

фізіотерапевтичний кабінет, кабінет електрокардіографії та функціональної 

діагностики, денний стаціонар та лабораторія. Натомість в складі АЗПСМ, які 

розташовані в сільській місцевості, існують лише кабінет сімейного лікаря, 

оглядовий, процедурний кабінети та денний стаціонар.  

У всіх амбулаторіях загальної практики сімейної медицини і 

фельдшерських (фельдшерсько-акушерських) пунктах (за виключенням 

Летичівської) відсутні внутрішні туалети. У всіх АЗПСМ та ФАП (ФП) (за 

виключенням Летичівської і Грушковецької АЗП/СМ) в приміщеннях відсутня 

проточна вода.   

Рівень забезпеченості медичним обладнанням відповідно табеля 

оснащення складає: по АЗП/СМ – на 23,3% від потреби, по ФАП(ФП) – на 

32,3% (згідно Інформації Департаменту охорони здоров’я Хмельницької 

облдержадміністрації  (лист від 18.05.2018 № 03-01/1260). Відповідно до 



інформації, наданої Летичівським центром ПМСД найнижчий рівень 

забезпечення обладнанням у Новокостянтинівській АЗПСМ, тут відсутній 

навіть електрокардіограф і пульсометр. Автомобілями, згідно цієї ж інформації, 

забезпечені всі амбулаторії крім Новокостянтинівської. Для всіх сільських 

амбулаторій придбано по 1 велосипеду. 

Фельдшерські та фельдшерсько- акушерські пункти почасти не забезпечені 

найнеобхіднішим обладнанням. У 5 фельдшерських пунктах відсутні 

холодильники. У 20 із 25 ФАП(ФП) відсутні ростоміри, у 7 відсутні дитячі 

ваги. У 6 ФАП(ФП) не забезпечені велосипедами. (інформація у додатку). 

Згідно інформації Летичівського ЦПМСД, наданої на запит аудиторської 

групи, мінімальна потреба у коштах на укомплектацію ФАП(ФП) необхідним 

обладнанням складає 320,1 тис.грн.  Потреба у коштах на першочергові поточні 

ремонти складає 307,5 тис.грн. Впродовж періоду, що підлягав дослідженню, 

Летичівський центр ПМСД неодноразово звертався до Летичівської селищної 

ради з проханням спрямувати кошти селищного бюджету на придбання 

біохімічного аналізатора напівавтоматичного на суму 90,0 тис.грн, апарата УЗО 

на суму 190,0 тис.грн, гематологічного аналізатора в сумі 199,0 тис.грн, на які 

отримали відмову. На недостатню роботу по закупівлі медичного обладнання за 

кошти місцевих бюджетів як у 2017 році так і в І кварталі 2018 року 

Летичівською ОТГ звернуто увагу в інформації Департаменту охорони здоров’я 

Хмельницької облдержадміністрації.  (лист від 18.05.2018 № 03-01/1260). 

Поряд з тим із Летичівського селищного бюджету до Летичівського 

районного бюджету впродовж 2016 – 2017 років та І півріччя 2018 року на 

утримання Летичівської районної лікарні передано 4568,8 тис.грн власних 

доходів бюджету. 

Рішенням 52 сесії VII скликання Летичівської селищної ради від 

25.06.2018 №26 затверджено «Програму розвитку первинної медико-санітарної 

допомоги Летичівської селищної ради на 2018 рік». 

Метою Програми є: «об’єднання зусиль селищної ради, виконавчої влади, 

керівників підприємств, установ, організацій, що здійснюють діяльність на 

території Летичівської об’єднаної територіальної громади в напрямку 

покращення якості та тривалості життя жителів ОТГ, підвищити доступ 

сільського населення до якісної медичної допомоги, модернізації та зміцнення 

матеріально-технічної бази закладів охорони здоров’я, оснащення їх 

необхідним медичним обладнанням, комп′ютерною технікою, 

автотранспортом, поліпшення умов праці медичних працівників, що допоможе 

покращити якість життя та збільшити тривалість життя населення Летичівської 

ОТГ».  

Варто зауважити, що поставлена мета програми не є можливою для 

реалізації впродовж одного року. Крім того потребує конкретизації опис 

існуючого стану справ, визначення проблеми, на розв’язання якої спрямована 

програма, а також шляхів і засобів її розв’язання.  

 Забезпечення високого рівня та доступності надання медичних послуг 

населенню Летичівської об’єднаної територіальної громади потребує 

довгострокової стратегії. Тому існує потреба в прийнятті довгострокової 

програми у відповідності до вимог Закону України «Про державні цільові 

програми» та «Методичних рекомендацій щодо порядку розроблення 

регіональних цільових програм, моніторингу та звітності про їх виконання», 



затверджених наказом Міністерства економіки України від 04.12.2006 року 

№367 з врахуванням заходів з впорядкування і  формування стабільної мережі 

закладів охорони здоров’я різних організаційних форм та матеріального їх 

забезпечення.  

Проведений аналіз свідчить про те, що в Летичівській ОТГ існує ряд 

проблем щодо забезпечення соціальних гарантій у галузі «Охорона здоров’я», 

зокрема щодо транспортної доступності закладів охорони здоров’я,  

забезпеченості лікарями, приміщеннями, необхідним обладнанням та 

інструментарієм, медикаментами тощо. 

 Відсутність довгострокової стратегії розвитку первинної медицини, 

необґрунтований розподіл коштів селищного бюджету не сприяє 

вирішенню вищеперелічених проблем в найближчій перспективі. 

 

2.3.3. Оцінка стану забезпечення соціальних стандартів за 

результатами проведеного анкетування. 

З метою оцінки сприйняття рівня забезпечення соціальних гарантій і 

соціальних стандартів аудиторською групою було проведене анкетування 

старост як представників громад, що увійшли до складу Летичівської ОТГ.  

На запитання «Як Ви оцінюєте зміни, які стались впродовж двох років 

після утворення ОТГ?»  10% оцінили зміни позитивно, 30% вважають, що 

нічого не змінилося, 60% – що є як позитивні так і негативні зміни. Серед 

найбільш позитивних змін респонденти називали: збільшення обсягів доходів 

бюджету, можливість отримання міжнародної технічної допомоги (грантів), 

підвищення рівня соціальних стандартів). 

При чому, 70% опитаних вважають, що кошти, отримані при 

перевиконанні дохідної частини бюджету в першу чергу мають спрямовуватись 

на ремонт доріг, 60% – на забезпечення централізованим газопостачанням, 

водопостачанням, освітлення вулиць, 30% вважають необхідним спрямовувати 

кошти на забезпечення населених пунктів сучасними засобами зв’язку 

(інтернет, тощо),  20% респондентів також спрямували би кошти на 

покращення якості і умов надання первинної і вторинної медичної допомоги, на 

впорядкування мережі, покращення якості і умов надання освітніх послуг (на 

дане питання дозволялось обрати декілька відповідей).  

Зміни, що відбулися в освітній сфері ОТГ 30% опитаних оцінили 

позитивно, 70% – задовільно. 

Зміни в сфері охорони здоров’я ОТГ 40% оцінили позитивно, 40% –

задовільно, 20% вважають, що нічого не змінилось. 

На запитання: «Яким чином виконуються роботи по благоустрою на 

території вашого старостату?» 90% респондентів відповіли, що роботи 

виконувались перважно технічними працівниками при старостатах, 50% 

опитаних відповіли, що роботи також виконуються спільними зусиллями 

мешканців села і лише 40% відповіли, що певні роботивиконувались КГП 

«Злагода». 

Незадовільним стан транспортного сполучення від населених пунктів до 

центру ОТГ назвали 70% опитаних старост, 30% стан транспортного 

сполучення задовольняє. Причиною є той факт, що переважно транспортне 

сполучення від населених бунктів до центру ОТГ забезпечується 



міжобласними, міжрайонними, районними автобусними рейсами, що відмітили 

70% опитаних. 

На запитання щодо пріоритетних напрямків розвитку ОТГ більшість 

респондентів звертала увагу на необхідність розвитку інфраструктури (дороги, 

газопостачанння, водопостачання, освітлення), соціальної сфери 

(садочки,школи), а також на необхідність звертати більше уваги на віддалені 

населені пункти громади і забезпечення доступного транспортного сполучення. 

     2.4.Оцінка впливу стану фінансової дисципліни на 

виконання місцевого бюджету.  
Матеріали проведених ревізій та перевірок проведених спеціалістами 

управління Західного офісу в Хмельницькій області засвідчують про наявність 

недоліків в організації внутрішнього контролю, що здійснюється головними 

розпорядниками бюджетних коштів Летичівського селищного бюджету.  

Так, при проведені ревізії фінансово-господарської діяльності в відділі 

освіти, молоді та спорту Летичівської селищної ради за 2016-2017 роки та 

завершений місяць 2018 року та ревізії окремих питань фінансово-

господарської діяльності Летичівської селищної ради (об’єднаної 

територіальної громади) за період 2016-2017 роки та завершений місяць 2018 

року встановлено порушення, що призвели: 

- до недоотримання фінансових ресурсів на загальну суму 175,1 тис.грн, 

- до втрат бюджетних коштів та майна на суму 2289,17 тис.гривень. 

Зокрема, проведенною ревізіїю відділу освіти, молоді і спорту 

Летичівської селищної ради виявлено такі факти.  

В січні-лютому 2016 року, січні-лютому 2017 року та січні 2018 року було 

проведено утримання із заробітної плати працівників відділу освіти за грудень 

2015 року, грудень 2016 року та 2017 року в загальній сумі 33,3 тис. грн та 

нарахувань єдиного соціального внеску в сумі 17,1 тис. грн. При цьому кошти, 

які були утримані з заробітної плати працівників установи, не перераховано в 

дохід державного та місцевого бюджетів, як суми коштів, видатки за якими 

були проведені в минулих бюджетних періодах, чим порушено вимоги п.2.4 

Порядку бухгалтерського обліку окремих активів та зобов'язань бюджетних 

установ, затвердженої наказом Міністерства фінансів України від 02.04.2014 

№372. Внаслідок зазначеного, державним та місцевим бюджетами 

недоотримано коштів в частині повернення зайво проведених видатків минулих 

бюджетних періодів, чим завдано матеріальну шкоду (збитки) державному та 

місцевому бюджету. Зайво нараховано і сплачено єдиного соціального внеску 

по незаконно виплачених сумах заробітної плати на суму 15,8 тис. грн, 

Відділом освіти в квітні, вересні-грудні 2016 року в порушення ДСТУ 

безпідставно списано згідно актів на списання матеріальні цінності по 

установах відділу освіти на загальну суму 60,0 тис. грн 

Проведеною інвентаризацією товарно-матеріальних цінностей встановлено 

недостачу газового конвектора та будівельних матеріалів на загальну суму 62,0 

тис.грн, що свідчить про порушення вимог п.1.2, 2.2, 2.13, 2.14 Положення про 

документальне забезпечення записів бухгалтерського обліку, затвердженого 

наказом Міністерства фінансів України від 24.05.1995 № 88 та абз.3 п.5 

Положення про інвентаризацію активів та зобов'язань, затвердженого наказом 

Міністерства фінансів України від 02.09.2014 № 879. 



В порушення частини 1 ст. 49 Бюджетного кодексу України відділом 

освіти перераховано ФОП Каплун Н.О. та списано на видатки кошти в сумі 

436,1 тис. грн без отримання товарів (твердопаливних котлів "Gefest-profi U" в 

кількості 4 шт.), що призвело до матеріальної шкоди (збитків) Відділу освіти на 

вказану суму та відповідно до п. 23 ч. 1 ст. 116 Бюджетного кодексу України є 

порушенням бюджетного законодавства. 

Проведеними контрольними обмірами виконаних підрядниками робіт по 

установах відділу освіти встановлено завищення обсягів і вартості виконаних 

ремонтних робіт на загальну суму 98,7 тис. грн, чим порушено вимоги п.6.3.1 

ДСТУ - Н Б Д.1.1-2:2013 "Настанови щодо визначення прямих витрат у вартості 

будівництва", затвердженої наказом Мінрегіонбуду України від 27.08.2013 

№405. 

Ревізією окремих питань фінансово-господарської діяльності Летичівської 

селищної ради (об’єднаної територіальної громади) за період 2016-2017 роки та 

завершений місяць 2018 року виявлено: 

-  завищення обсягу робіт чи вартості виконаних ремонтно-будівельних 

робіт призвело до проведення зайвих виплат, чим порушено п. 6.4.3 ДСТУ Б 

Д.1.1-1:2013 "Правила визначення вартості будівництва", затвердженого 

наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-

комунального господарства України від 05.07.2013 № 293 на загальну суму  

1577483,43 гривень, а саме: 

 «Капітальний ремонт вул. Івана Франка в смт. Летичів 

Хмельницької області» на суму 746126,63 гривень; 

 Капітальний ремонт вул. Ламаної в с. Грушківці Летичівського 

району Хмельницької області на суму 450177,08 гривень; 

 Будівництво спортивного майданчика біля пам’ятника загиблим 

воїнам по вул.. Савіцького Юрія в смт. Летичів Хмельницької 

області на суму 203469,06 гривень; 

 Будівництво тротуару по вул. Огієнка в смт. Летичів на суму 

51674,72 гривень; 

 Будівництво мереж водопроводу по вул. Польова в с. Грушківці, 

Летичівського району, Хмельницької області на суму 106516,05 

гривень;  

 Будівництво мережі водопостачання по вул. Центральній в с. 

Майдан Голенищівський, Летичівського району, Хмельницької 

області на суму 19519,89 гривень; 

- згідно з отриманою інформацією наданою Управлінням державної 

архітектурно-будівельної інспекції у Хмельницькій області встановлено, що 

станом на момент проведення ревізії, замовниками будівництва подано 2 

декларації про готовність об'єктів до експлуатації, однак перерахувань до 

спеціального фонду бюджету належних йому коштів не було; 

Отже, факти наявності виявлених порушень свідчить про 

незадовільну систему внутрішнього контролю на рівні головних 

розпорядників та розпорядників бюджетних коштів, що не забезпечує 

фінансово – бюджетну дисципліну та негативно впливає на стан 

виконання бюджетів. 

 

З огляду на вищевикладене, проблемою аудиту визначено: 



 

1.Чи існують резерви збільшення доходної частини Летичівського 

селищного бюджету для подальшого спрямування на задоволення потреб 

територіальної громади? 

2. Які фактори заважають ефективному використанню бюджетних коштів 

та комунального майна?  

 

РОЗДІЛ 3. Результати державного фінансового аудиту. 

 

Гіпотеза 1. Невжиття Летичівською селищною радою відповідних 

заходів, спрямованих на збільшення надходжень до бюджету від передачі  в 

оренду земель, що розташовані в межах населених пунктів, та обмеженість 

безпосереднього впливу органу місцевого самоврядування на стан 

використання земель, розташованих за межами населених пунктів, 

призводить до втрат місцевого бюджету.  
Надходження плати за землю є одним із основних джерел надходжень до  

місцевих бюджетів. Значна частина земель, що передається в оренду, зокрема 

земель сільськогосподарського призначення, знаходиться за межами 

населенних пунктів. Результати проведеного аналізу засвідчили, що ці землі 

здавалися в оренду за найменшою ставкою орендної плати - 3%, а по 4 

договорах оренди садків орендна ставка становила 1%. Тобто, орендна плата за 

землі державної власності складала менше, ніж 1 тис. грн. за гектар у рік (885,4 

грн у 2016 році; 890,5 грн у 2017 році), що менше, ніж отримує власник паю 

при здачі в оренду належних йому земльних ділянок сільськогосподарським 

підприємствам (довідково – по Летичівській с/р нарахування на 1 га паю 

становить від 1,5 тис.грн).  

Передача в оренду земель державної власності за ціною, нижче 

ринкової свідчить про неефективне використання земель та є причиною 

недоотримання значних коштів до місцевого бюджету.  

 

 

 

 

 

 

Діаграма 25. 
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Понад 4% території Летичівської ОТГ займають землі водного фонду. 

Загальна площа земель водного фонду – 2622,6 га, з яких 503,2га (19,2%) 

займають землі під ставками. Це та категорія земель, передача яких в оренду 

мала б забезпечити вагомі надходження до селищного бюджету. За даними, 

наданими територіальною громадою, в оренду передано 433,2 га земель 

водного фонду, що становить 86,1%. Надходження від оренди земель водного 

фонду склали у 2016 році – 117,9 тис, грн., у 2017 році – 152,4 тис.грн, за І 

півріччя 2018 року – 42,3 тис.гривень. Середній розмір орендної плати становив 

у 2016 році – 274,0 грн, у 2017 році – 351,8 грн за 1 га на рік. 

Результати проведеного аналізу засвідчили, що  

 45,9% орендованих площ (199,2 га) передані в оренду за ставкою 

3%,  

 10,3% орендованих площ (44,6 га) – за ставкою 5%,  

 1,2% орендованих площ (5,1га)– за ставкою 7%,  

 42,5% орендованих земель водного фонду передані в оренду за 

сталою, визначеною в гривнях, орендною платою: 123,6 га – по 70,0 

грн за 1 га на рік, 60,7 га – по 60,74 грн за 1 га на рік. 

Переважна кількість договорів оренди укладена на тривалий період: 

найближчий термін закінчення дії договору – 2024 рік, найвіддаленіший – 2058 

рік. 

Укладання договорів оренди земель водного фонду (ставків) 

здійснювалась органами державної влади (Летичівською 

райдержадміністрацією, Хмельницькою облдержадміністрацією). 

Відтак вплив з боку територіальної громади на обсяги надходжень від 

оренди ставків, а також можливість здійснювати оперативний контроль за їх 

використанням практично мінімізований.  

Зокрема в смт Летичів розташоване водоймище з греблею на р.Вовк 

загальною площею 150 гектарів, яке було передане у користування обласній 

організації Українського товариства мисливців і рибалок у 1981 році (Рішення 

виконкому Хмельницької ради народних депутатів від 01.10.1981 року№311). 

Згідно інформації Хмельницької ОО УТМР (лист від 02.07.2018 № 200 - 07- 

106) дамба вартістю 68,2 тис.грн та водоскид вартістю 53,6 тис.грн придбані у 

1982 році за рахунок коштів членів Товариства і знаходяться на балансі 

організації. Натомість земельна ділянка під водним плесом площею 80 га 

використовується Хмельницькою ОО УТМР без будь- яких 

правовстановлюючих документів. 

 Відповідно до вищезгаданого рішення виконкому Хмельницької 

обласної ради народних депутатів  Хмельницька ОО УТМР зобов’язувалась: 

систематично здійснювати ремонт греблі і виконувати необхідні меліоративні 

роботи в водоймищі, для відтворення рибних запасів щорічно запускати в 

водоймище не менше 50 тис.шт зарибка карпа і рослиноїдних риб, побудувати 

на водоймищі риболовну спортивну базу, обладнати її необхідним обладнанням 

і інвентарем, організувати охорону водоймища від бракон’єрів, не допускати 

лову риби недозволеними засобами.  

У 2005 році водойма увійшла до складу ланшафтного заказника 

загальнодержавного значення «Долина». 

Згідно інформації Хмельницької ОО УТМР (лист від 13.09.2018 № 222-

01-10Б) частина зобовязань щодо утримання водойми організацією була 



виконана. Зокрема на початку перебування обєкту у користуванні ОО УТМР у 

80-ті роки було побудовано пірс та придбані човни для організації рибної ловлі, 

періодично проводяться ремонти дамби та шлюзів для скиду води, останні 

ремонти проводились у 2017 році.  

Поряд з тим, за інформацією Летичівської селищної ради, дамба у деяких 

місцях просіла і потребує укріплення, плесо площею 0,45 га потребує очищення 

територія навколо водойми утримується не належним чином (Додаток: 

Рішення сесії Летичіської селищної ради від 14.06.2018 року № 8; Звернення 

депутатів Летичівської селищної ради до Хмельницької обласної організації 

УТМР з приводу облаштування місця для купання та відпочинку дітей та 

дорослих). 

Таким чином відсутність безпосереднього впливу селищної ради на 

передачу земель водного фонду в оренду та на здійснення контролю за їх 

використанням негативно впливає як на обсяги надходжень до бюджету, 

так і ускладнює використання природних ресурсів для потреб громади. 

Станом на 01.04.2018 року в теріторіальінй громаді дісними є 33 договори 

оренди земельних ділянок в межах населених пунктів. Основна частина 

договорів оренди укладались терміном від 10 до 49 років.  

Рішенням сесії Летичівської селищної ради від 12.07.2016 р. №13 було 

затверджено нові ставки орендної плати. 

 Однак додаткові угоди стосовно перегляду ставок не укладались, 

посилаючись на те, що п.4 вищезгаданого рішення передбачено, що зміни 

розміру ставки орендної плати до діючих договорів можна встановлюватити по 

закінченню терміну дії договору оренди. 

Рішення селищної ради, яким змінено нормативно-грошову оцінку та 

затверджено нові ставки орендної плати, є чинним й у встановленому порядку 

незаконним не визнавалося, тому воно є обов’язковим для виконання. 

Відповідно, таке рішення є підставою для внесення змін до договору в частині 

розміру орендної плати. 

Отже, за умови перегляду ставок орендної плати відповідно до 

вищезгаданого рішення, місцевий бюджет має можливість додатково 

отримувати (розрахунково) майже 120,0 тис.грн щорічно. Таким чином, для 

забезпечення  зростання доходів від передачі в оренду земельних ділянок, 

селищній раді доцільно внести зміни в рішення сесії стосовно перегляду 

ставок орендної плати по діючих договорах оренди. 

 

Гіпотеза 2. Не вжиття органом місцевого самоврядування всіх заходів 

щодо залучення замовників будівництва до пайової участі у розвитку 

інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури населеного пункту 

не сприяє наповненню місцевого бюджету на максимально можливому 

рівні. 

Законом України «Про регулювання містобудівної діяльності» від 17.02.2011 № 

3038-VI зі змінами (далі-Закон №3038) визначено наступне: 

- порядок залучення, розрахунку розміру і використання коштів пайової участі 

у розвитку інфраструктури населеного пункту встановлюють органи місцевого 

самоврядування відповідно до цього Закону (ч.1 ст. 40); 

- замовник, який має намір щодо забудови земельної ділянки у відповідному 

населеному пункті, зобов’язаний взяти участь у створенні і розвитку 



інженерно- транспортної та соціальної інфраструктури населеного пункту, крім 

випадків, передбачених частиною четвертою цієї статті (ч.2 ст. 40); 

- пайова участь у розвитку інфраструктури населеного пункту полягає у 

перерахуванні замовником до прийняття об’єкта будівництва в експлуатацію до 

відповідного місцевого бюджету коштів для створення і розвитку зазначеної 

інфраструктури (ч.3 ст. 40); 

- договір про пайову участь у розвитку інфраструктури населеного пункту 

укладається не пізніше ніж через 15 робочих днів з дня реєстрації звернення 

замовника про його укладення, але до прийняття об’єкта будівництва в 

експлуатацію (ч.9 ст. 40). 

Рішенням Летичівської селищної ради від 21.04.2016 № 16 затверджене 

"Положення про порядок залучення та використання коштів пайової участі 

(внеску) замовників будівництва у створенні і розвитку інженерно-

транспортної та соціальної інфраструктури населених пунктів Летичівської 

селищної ради» (далі – Положення), яким визначено порядок залучення та 

використання коштів пайової участі (внеску) у створенні і розвитку інженерно-

транспортної та соціальної інфраструктури населених пунктів Летичівської 

селищної ради (далі-пайовий внесок). (Положення в додатку     до звіту) 

Положенням передбачено наступне: 

-залучення до пайової участі у створені і розвитку інфраструктури є 

обов’язковим для вісіх замовників (фізични осіб – підприємців, фізичних та 

юридичних осіб), які мають намір здійснити нове будівництво, реконструкцію, 

розширення капітальниний ремонт, прокладку інженерних та транспортних 

мереж комерційного використання об’єкта містобудування на території селища, 

незалежно від форми власності замовника, розташування та функціонального 

призначення об’єкта будівництва.  

Пайовий внесок сплачується замовником на підставі відповідного 

договору, укладеного між ним та Летичівською селищною радою(п.1.2); 

- внесок замовника у створені та розвитку інфраструктури селища полягає у 

відрахуванні замовника об’єкту будівництва до цільового фонду бюджету 

селища коштів для забезпечення розвитку інфраструктури (п.1.2); 

 -  пайова участь замовника у створенні та розвитку інженерно – транспортноі 

та соціально\ інфраструктури населених пунктів на території Летичівської 

селищної ради полягає у перерахуванні замовником до селищного бюджету 

коштів для розвитку інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури 

населених пунктів на території Летичівської селищної ради, згідно з 

Договором. (п.2.1.) (Довідково: відповідно до п. 41 ч. 1 ст. 71 Бюджетного 

кодексу України «кошти пайової участі у розвитку інфраструктури 

населеного пункту, отримані відповідно до Закону України «Про регулювання 

містобудівної діяльності» є джерелом надходження бюджету розвитку 

місцевих бюджетів»); 

- пайова участь вноситься у грошовій безготівковій формі шляхом 

перерахування на рахунок, зазначений у договорі, та сплачується у повній сумі 

єдиним платежем або частинами за графіком, що визначається договором 

(п.2.9). 

  Відповідно до інформації, розміщеної на офіційному веб-сайті Державної 

архітектурно-будівельної інспекції України www.dabi.gov.ua (розділ «Реєстр 

дозвільних документів») та інформації наданої листом №2/1856-18 від 



18.06.2018року на запит Управління Західного офісу Держаудитслужби в 

Хмельницькій області від 11.06.2018р. №13-22-08-14/2987 станом на момент 

проведення аудиту, протягом досліджуваного періоду замовниками 

будівництва подано 2 декларації про готовність об’єктів до експлуатації на 

території смт Летичів, по яким селищною радою не укладено відповідних 

договорів та, як наслідок, замовником будівництва не сплачено кошти пайової 

участі у створенні і розвитку інженерно-транспортної та соціальної 

інфраструктури населеного пункту територіальної громади.  Відповідних 

рішень органу місцевого самоврядування щодо надання містобудівних умов і 

обмежень забудови земельної ділянки чи відведення земельної ділянки під 

забудову або дозволів селищної ради на розробку проекту відведення земельної 

ділянки (технічної документації) під об’єкт містобудування аудиторам не 

надано.  (Реєстр декларацій в додатку    до звіту) 

Так, ТзОВ «Летичівський комбікормовий завод» згідно декларації про 

готовність об’єкта до експлуатації за № ХМ 143163080270 від 03.11.2016 року 

провів роботи по будівництву силосів для зберігання зернової сировини на 

території ТОВ «ТОВ Летичівський комбікормовий завод»  за адресою: смт. 

Летичів, вул. 50-річчя Жовтня 101  кошторисною вартістю будівництва 5992,48 

тис. гривень. 

Проте, Договір про пайову участь з Летичівською селищною радою та 

ТзОВ «Летичівський комбікормовий завод» не укладався, внаслідок чого, 

спеціальним фондом селищної ради в 2016 році не отримано коштів пайової 

участі в сумі 119,9тис. ривень. 

Аналогічно,згідно декларації про готовність  об’єкта до експлуатації 

зареєстрованої Управлінням ДАБІ у Хмельницькій області  28.04.2017р за № 

ХМ 143171181399 замовником гр. Вільчинською О.В. проведено роботи по 

будівництву  магазину-кафе  за адресою: Хмельницька область, смт Летичів,  

вул. Савіцкого Юрія №101/2, кошторисною вартістю  будівництва 94,7 тис. 

гривень. 

Договір про пайову участь між Летичівською селищною радою та гр. 

Вільчинською О.В. не укладався, в наслідок чого спеціальним фондом 

селищної ради в 2017 році не отримано коштів пайової участі в сумі 3,9 тис. 

гривень. 

Листом від 29.11.2017 року № 3574  Летичівська селищна рада зверталась 

до гр.Вільчинської О.В. про необхідність в найкоротчий термін укласти договір 

про пайову участь (внесок) у створенні і розвитку інженерно-транспортної та 

соціальної інфраструктури населених пунктів Летичівської ОТГ, проте тільки 8 

червня 2018 року гр. Вільчинська О.В. подала заяву про укладання договору 

про пайову участь у розвитку інфраструктури населених пунктів на території 

Летичівської ОТГ. 

Враховуючи вищекладене, в порушення  вимог ч. 2 ст. 40 Закону №3038, 

п.1.2., 3.1. Порядку №8 за 2016 рік трьома суб’єктами господарювання, що 

здійснили будівництво, договора про пайову участь у розвитку інженерно-

транспортної та соціальної інфраструктури селища не було укладено та, як 

наслідок бюджетом розвитку (спеціальним фондом) селищного бюджету 

протягом 2016-2017 років недоотримано коштів пайової участі в загальній сумі 

123,7 тис. гривень.  



Отже, не вжиття Летичівською селищною радою всіх можливих 

заходів в частині залучення замовників будівництва до пайової участі у 

розвитку інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури 

населеного пункту, зокрема, не укладання з ними договорів про пайову 

участь, не сприяє наповненню місцевого бюджету на максимально 

можливому рівні. 

 

Гіпотеза 3. Введення до селищної ради штатних одиниць без 

визначення обґрунтованої потреби призводить до невиправданих, 

нефективних витрат бюджетних коштів. 

  К досліджуваному періоді видатки на управління (КФК 10116 «Органи 

місцевого самоврядування», КПКВ «Організаційне, інформаційно-аналітичне 

та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної 

ради, районної у місті ради, міської,селищної, сільської рад») в структурі 

видатків селищного бюджету Летичівської селищної ради займали друге місце 

після видатків на освіту і складали 8,4%.  Порівняно з 2016 роком видатки на 

управління у 2017 році зросли більше ніж в півтора рази. На 2018 рік видатки 

на управління затверджені в обсягах на 26% більші видатків попереднього 

року. В структурі видатків на забезпеченя діяльності органів місцевого 

самоврядування найбільшу частку займають видатки на заробітну плату з 

нарахуваннями. Аналіз цієї статті видатків засвідчив наступне.  

Рішенням сесії Летичівської селищної ради від 24.06.2016 року введено 

до штатного розпису Летичівської селищної ради посаду «технічний 

працівник» в кількості 7 штатних одиниць. На даній посаді фктично працюють 

13 фізичних осіб, робочі місця яких знаходяться у 13 старосттах ОТГ (Додаток: 

Пояснення за підписом першого заступника Летичівської селищної ради, копія 

рішення Летичівської селищної ради від 24.06.2016 №7). Затверджені головою 

селищної ради функціональні обов’язки технічного працівника не відповідають 

ДКХП за даною професією. Зокрема: 

 технічний працівник підпорядковується селищному голові, 

начальникові управління житлово – комунального господарства, 

енергозбереження, благоустрою та громадського порядку селищної 

ради, начальнику господарського відділу; 

 поряд із відповідними завданнями і обв’язками техпрацівника по 

прибиранню у приміщеннях старостатів та прилеглих територій 

(прим.:старостам дані працівники не підпорядковуються), до 

функціональних обов’язків внесено «виконання інших доручень 

селищного голови та начальника управління житлово – 

комунального господарства, енергозбереження, благоустрою та 

громадського порядку селищної ради; 

 техпрацівник несе відповідальність за оперативне виконання  

доручень селищного голови, начальника управління житлово – 

комунального господарства, енергозбереження, благоустрою та 

громадського порядку селищної ради, начальника господарського 

відділу. (Додаток: Копія функціональних обов’язків технічного 

працівника Летичівської селищної ради)  

Фактично дані працівники виконують у старостатах роботу по 

благоустрою, що підтверджують результати анкетуваня старост об’єднаної 



територіальної громади. 

Виконання працівниками, що входять до штату селищної ради, функцій 

по благоустрою населених пунктів не відповідає меті бюджетної програми за 

КПКВ «Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне 

забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради, 

міської,селищної, сільської рад».  

Поряд з тим Летичівська селищна рада є засновником Комунального 

госпрозрахункового підприємства «Злагода», предметом діяльності якого є 

здійснення робіт по благоустрою населених пунктів Летичівської ОТГ. 

 Таким чином видатки на утримання технічних працівників, які входять до 

штату селищної ради та виконують роботи з благоустрою, в сумі 758,9 тис.грн 

є необґрунтованими та використані неефективно (Додаток: Довідка про 

заробітну плату технічних працівників по Летичівській селищній раді за 2016-

2017 роки та І півріччя 2018 року). 

До штатного розпису Летичівської ради введено 14 посад діловодів з 

базуванням за місцем розташування старостатів. Затверджені головою 

селищної ради функціональні обов’язки діловодів  відповідають ДКХП за 

даною професією. Однак за результатами проведеної оцінки продуктивності 

роботи діловодів селищної ради встановлено, що кількість прийнятих  

документів згідно журналів вхідної кореспонденції коливається між 

старостатами від 3 до 95 документів за рік, кількість відправлених документів 

згідно журналу реєстрації вихідної кореспонденції - від 5 до 191 документа.  

Кількість виданих довідок коливалась між старостатами від 184 до 986 

довідок за рік, або від  менш, ніж однієї до 4 довідок на день.  

Таким чином, наявність в штаті селищної ради 14 діловодів не 

виправдовує витрачених на них коштів селищного бюджету, які за 2016 – 2017 

роки, та І півріччя 2018 року склали  1828,3 тис.грн. і є неефективними 

(Додаток: Довідка про заробітну плату діловодів по Летичівській селищній 

раді за 2016 – 2017 роки та І півріччя 2018 року). 

З огляду на вищевикладене можна констатувати, що включення до 

штатного розпису Летичівської селищної ради штатних одиниць, які 

виконують роботи, що не відповідають меті бюджетної програми щодо 

організаційного, інформаційно-аналітичного та матеріально-технічного 

забезпечення діяльності селищної ради, а також штатних одиниць з вкрай 

низьким навантаженням призвело до невиправданих, неефективних 

витрат коштів селищного бюджету в сумі 2588,9 тис.грн.  

 

Гіпотеза 4. Невизначеність стратегії розвитку житлово – комунального 

господарства та відсутність належного контролю з боку Летичівської 

селищної ради за діяльністю КГП «Злагода» не сприяє ефективній 

діяльності підприємства та забезпеченню всього населення територіальної 

громади якісними послугами.  
В межах реалізації своїх повноважень в галузі житлово-комунального 

господарства Летичівською селищною радою у досліджуваному періоді 

затверджувались Програми благоустрою на території Летичівської селищної 

ради на відповідні роки, відповідальним виконавцем якого є комунальне 

госпрозрахункове підприємство «Злагода» (далі КГП «Злагода»). 

Комунальне госпрозрахункове підприємство «Злагода» створене у 2002 



році Летичівською селищною радою (рішення третьої сесії Летичівської 

селищної ради ХХІV скликання від 24 вересня 2002 року №3), предметом 

діяльності якого є експлуатація і утримання в належному технологічному стані 

споруд і устаткування житлово – комунального господарства, яке знаходиться у 

віданні Летичівської селищної ради.   

Поряд з тим варто зауважити, що статут підприємства (із внесеними 

змінами рішенням тридцять третьої сесії Летичівської селищної ради VII 

скликання  від 31.07.2017 року) не відповідає вимогам статей 24 та 78 

Господарського кодексу України, які визначають особливості управління 

господарською діяльністю у комунальному секторі економіки, зокрема в 

частині управління комунальними унітарними підприємствами. Під час 

проведення аудиту за рекомендацією аудиторської групи рішенням 55 сесії VII 

скликання Летичівської  селищної ради від 30.08.2018 року № 11 внесено зміни 

до статуту КГП «Злагода» та затверджено його у новій редакції. 

Варто зауважити, що діяльність КГП «Злагода» зосереджена переважно у 

центрі територіальної громади – смт Летичів. Роботи по благоустрою інших 

населених пунктів ОТГ переважно здійснювались технічними працівниками, 

які перебувають у штаті селищної ради. (про що більш детально викладено 

викладено у Гіпотезі 3 )   

Потребує впорядкування матеріально – технічна база підприємства. 

Придбані селищною радою у досліджуваних роках обладнання і спеціальна 

техніка для ведення робіт по благоустрою перебуває на балансі селищної ради і 

передається підприємству на умовах платної оренди з вимогою повернення 

техніки селищній раді по завершенню договору оренди. Робота по прийняттю 

на баланс підприємства сільських водогонів розпочата у 2018 році. Кладовища 

населених пунктів перебувають на балансі селищної ради. Потребує 

розширення і впорядкування місце базування підприємства, зокрема приміщень 

для зберігання  спеціальної техніки.  

За даними Звіту про фінансові результати (форма №2) КГП «Злагода» 

доходи підприємства зросли з 3499,7 у 2016 році до 5197,9 тис.грн у 2017 році, 

у тому числі чистий доход від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) зріс з 

3460,9 тис.грн у 2016 році до 5183,5 тис.грн у 2017 році. Витрати зросли із 

3467,8тис.грн у 2016 році до 5157,1 тис.грн. Фінансовий результат до 

оподаткування у 2016 році склав 31,5 тис.грн, у 2017 році – 40,8 тис.грн. чистий 

прибуток у 2016 році склав 26,2 тис.грн, у 2017 році 26,2 тис.грн.  

Згідно, наданої КГП «Злагода» аналітичної інформації про результати 

фінансово – господарської діяльності підприємства  у 2016 – 2017 роках. 

Збитковою залишається діяльність з утримання житлового фонду селища 

Летичів, водопостачання селища Летичів та водопостачання інших населених 

пунктів ОТГ, вивезення ТПВ населення. Стабільно прибутковими залишаються 

напрямки діяльності з надання ритуальних послуг, що в певній мірі обумовлено 

тим, що витрати по кладовищах відсутні, оскільки вони перебувають на балансі 

селищної ради. Прибутковими є забезпечення діяльності ринку, ремонтно - 

будівельні роботи, вивезення нечистот. 

Роботи по водовідведенню у 2016 році були збитковими (-24174 тис.), у 

2017 році за цим напрямком підприємство отримало прибуток (93712 тис.грн). 

Позитивний результат від діяльності по виконанню робіт із благоустрою у 2016 



році ( +172168 грн.),  у 2017 році змінився збитками -107058 тис.гривень. 

Питання результатів фінансово - господарської діяльності КГП 

«Злагода», собівартості надаваних підприємством послуг та її відповідності 

тарифам на комунальні послуги селищною радою у досліджуваному періоді не 

розглядались. Балансова комісія у складі селищної ради у досліджуваному 

періоді була відсутня. 

 Під час проведення аудиту за рекомендацією аудиторської групи 

рішенням 53 сесії VII скликання Летичівської селищної ради від 26.07.2018 

року № 19 була утворена балансова комісія. 

 Рішенням 5 сесії VII скликання Летичівської селищної ради затверджено 

Програму розвитку комунального госпрозрахункового підприємства «Злагода» 

Летичівської селищної ради на 2016 – 2018 роки.  

Метою Програми є: «Забезпечення ефективного функціонування КГП 

«Злагода» Летичівської селищної ради, підтримка його діяльності та розвитку, 

поповнення статутного капіталу» та «розширення кількості і якості надання 

послуг КГП «Злагода» для покращення фінансового стану підприємства».  
Програма потребує удосконалення в частині приведення у відповідність 

до вимог Закону України «Про державні цільові програми» та «Методичних 

рекомендацій щодо порядку розроблення регіональних цільових прогам, 

моніторингу та звітності про їх виконання», затверджених наказом 

Міністерства економіки України від 04.12.2006 року № 367, в першу чергу на 

предмет конкретного визначення проблеми, на розв’язання якої спрямована 

програм, та шляхів і засобів її розв’язання.  

На реалізацію програми з селищного бюджету було спрямовано: у 2016 

році – 641 тис.грн, або 100 %, до запланованих; у 2017 році – 97,5 тис.грн., або 

97,5 % до запланованих Програмою обсягів. 

Стратегія розвитку житлово - комунального господарства об’єднаної 

територіальної громади потребує перегляду, зокрема в частині 

конкретного визначення існуючих в громаді  проблем, шляхів і засобів їх 

розв’язання, забезпечення дієвого контролю з боку селищної ради за 

діяльністю КГП «Злагода», головним завданням якого має бути 

забезпечення якісними послугами громадян на всій території об’єднаної 

територіальної громади. 

Гіпотеза 5. Недостатній рівень фінансового забезпечення та 

нерівномірний розподіл ресурсів між закладами культури громади не 

сприяє подальшому розвитку та  наданню якісних послуг. 

Видатки на культуру і мистецтво у селищному бюджеті Летичівської ОТГ 

займають 5,5% (загальний фонд). Впродовж  2017 – 2017 років та І півріччя 

2018 року на дану мету було спрямовано 13824,1 тис.гривень . 

До складу мережі закладів культури Летичіської ОТГ належать: КУ 

«Летичівській будинок культури», Голенищівський сільський будинок 

культури, 25 сільських клубів (діяльність 5 сільських клубів призупинена – 

видатки відсутні), Летичівська публічна бібліотека, Летичівська бібліотека для 

дітей, та 20 сільських бібліотек та 5 бібліотечних пунктів (призупинена 

діяльність 3 бібліотечних закладів), Летичіська дитяча музична школа. 

У структурі видатків 2017 року, що спрямовуються на забезпечення 

діяльності публічних бібліотек територіальної громади, видатки на виплату 



заробітної плати з нарахуваннями складали 82%. У Летичівській публічній 

бібліотеці частка цих витрат склала 83%, у Летичівській бібліотеці для дітей – 

59%, у Греченецькій і Новокостянтинівській бібліотеках – по 75%. Натомість 

по переважній кількості сільських бібліотек частка заробітної плати з 

нарахуваннями перевищувала 90%, а у 8 закладах складали понад 97% видатків 

на утримання.  Видатки на комунальні платежі (в т.ч. опалення) складали в 

середньому 6% загальних витрат на утримання бібліотек. Поряд з тим між 

закладами територіальної громади частка витрат на оплату комунальних послуг 

коливалась від 1% до 23% (Греченецька сільська бібліотека). Натомість а 

розрахунку на 1 кв.м. площі приміщення  витрати коливаються від 4 грн до 

135грн (Летичівська бібліотека для дітей) та 138 грн (Горбасівська сільська 

бібліотека.) (тенденція зберігалась впродовж досліджуваного періоду). 

Понад 36% книжкового фонду бібліотечної мережі об’єднаної 

територіальної громади зосереджено в Летичівській публічній бібліотеці та 

Летичівській бібліотеці для дітей. Кількість екземплярів книжкового фонду 

бібліотечних закладів територіальної громади зменшилась у 2017 році проти 

2016 року на 10% (158,8 тис.екз проти 175,5 тис. екз). Тобто вилучено було 16,7 

тис.примірників. Поповнення бібліотечного фонду склало у 2016 році – 904, у 

2017 році 1329 примірника. Причому у 2016 році 99% від загальної кількості 

отриманих книжок потрапили до Летичівської бібліотеки для дітей. У 2017 році 

– 41% потрапив до Летичівської бібліотеки для дітей, 51,3% - потрапили до 

Летичівської публічної бібліотеки, і лише 7,7% - були розподілени між 

сільськими бібліотеками. У І півріччі 2018року було придбано 30 примірників 

для публічної бібліотеки вартістю 4,5 тис.гривень. 

Кількість абонентів бібліотек також зменшилась із 9474 осіб у 2016 році 

до 8943 особи у 2017 році, або на 5,6%. 

Одним із критеріїв оцінки діяльності бібліотек є кількість книговидач.  

Кількість книговидач у 2017 році зросла порівняно 2016 роком на 1,5% і склала 

170587 книговидач на рік. В середньому впродовж 2017 року 1 читачеві було 

видано 19 книг. Між закладами кількість книговидач в розрахунку на 1 читача 

коливається від 15,7 в Кудинській сільській бібліотеці до 26,9  в Попівецькій 

сільській бібліотеці.   

У 2017 році в середньому розрахунку на 1 робочий день у Летичівській 

публічній бібліотеці здійснено 131 книговидачу, у Летичівській бібліотеці для 

дітей – 147. У сільських бібліотеках цей показник коливається від 9 книговидач 

на 1 день у Кудинській сільській бібліотеці до 35 книговидач на день у 

Сусловецькій сільській бібліотеці. 

 



 

 Окрім обсягу цікавого читачеві книжкового фонду якість бібліотечної 

послуги в значній мірі залежить від фахового складу працівників, що 

забезпечують надання таких послуг. В ході проведеного аналізу кадрового 

складу бібліотечних закладів встановлено, що лишу у 11 сільських бібліотеках 

(55% від чисельності сільських бібліотек) посади займають особи з сереньою 

спеціальною освітою за спеціальністю «Бібліотечна справа».  

Переважна частина бібліотек не забезпечена ком’пютерами. Поряд з тим 

у 2016 – 2017 роках та І півріччя з селищного  бюджету було спрямовано 209,5 

тис.грн. на покращення матеріально – технічної бази бібліотек, зокрема 

придбання комп’ютерної, мультимедійної техніки. Однак лише 31% з них 

тис.грн були передані для сільської бібліотечної мережі, зокрема на 56,3тис.грн 

– для Новокостянтинівської сільської бібліотеки, на 8,6 тис.грн - для 

Грушковецької сільськї бібліотеки. Забезпечення інтернетом закладів у 

сільській місцевості є недостатнім, переважно це супутниковий низько 

швидкісний Інтернет 

У структурі видатків 2017 року, що спрямовуються на забезпечення 

діяльності клубних закладів, 80% займають видатки на виплату заробітної 

плати з нарахуваннями, у 10 сільських клубах (далі СК)  частка перевищує 90% 

(СК у селах М.Голенищеве, Івоненці, Козачки; Кудинка – 93%, Білецьке, Чапля 

– 95%, Прилужне, Копитенці – 97%; Грушківці, Майдан Вербенецький – 98%), 

Варто зауважити, що у перелічених культурних закладах штатним розписом 

передбачено від 0,5 до 0,75 ставки (в кожному із закладів працює 1 фізична 

особа), відповідно і середньомісячна заробітна плата одного працюючого у 

перелічених закладах є значно нижчою за середню по клубних закладах ОТГ. 

Лише у с.Кудинка встановлена 1 ставка і сереньомісячна зарплата перевищує 

середню, що склалась по закладах ОТГ, на 17%.  

В ході проведеного аналізу кадрового складу сільських закладів культури 

(СК, СБК) встановлено, що лише у 7 із них керівники (директори, завідуючі, 

Стан книговидач у сільських бібліотеках Летичівської ОТГ у 

2017 році
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керівники художніх колективів) мають відповідну фахову середню спеціальну 

освіту, зокрема за спеціальністю «режисер». Решта мають спеціальність: 

механік, швея, повар, продавець, бухгалтер, або мають загальну середню освіту. 

(див. Додаток) Видатки на комунальні платежі у клубних закладах, в т.ч. 

опалення складають 4% від загальної суми витрат на утримання. (тенденція 

зберігалась впродовж досліджуваного періоду). 

Одним із критеріїв діяльності клубних закладів і завантаженості 

працівників є кількість проведених ними заходів. Кількість проведених 

безоплатних заходів у 2017 році зросла порівняно з 2016 роком на 15% (1913 

проти 1661). Із розрахунку на 1 тиждень впродовж 2017 року у 5 сільських 

клубах було проведено менше ніж 1 безоплатний захід (в селах Івоненці, 

Терлівка, Сахни, Снітівка, Чапля), про проведення біля двох і більше заходів на 

тижень звітували 4 сільські клубних заклади (у селах Бохни, Греченці, Козачки, 

Щедрова).  

Кількість платних заходів у 2017 році порівняно із 2016 роком 

зменшилась на 12% (107 проти 121). У 2017 році платні заходи проводили лише 

КУ «Летичівський будинок культури» і 14 сільських клубів із 25 діючих. 

Виручка у сільських клубах від проведення платних заходів  складає від 32,0 

грн до 100,0 грн на один проведений захід. Виручка від проведення одного 

платного заходу КУ «Летичівський будинок культури» у 2017 році складала  

1967,0 грн. (Див.Додаток) 

Поряд з тим варто звернути увагу на те, що для надання якісних послуг, 

(діяльності бібліотек, проведення культурних заходів тощо) заклади мають 

бути забезпечені відповідними умовами. Натомість 12 клубних закладів не 

забезпечені опаленням. Потребують ремонту 9 клубних закладів (КУ 

«Летичівський будинок культури», Голенищівський СБК,  Снітівський СБК, 

Чаплянський СБК, Ялинівський СБК, Бохнівський СК, Лісоберезівський СК, 

Майдан Голенищівський СК, Юрченецький СК) та  3 бібліотеки (Вербицька, 

Майдан - Голенищіська, Снітовецька).     

У центральному закладі культури Летичівської ОТГ – КУ «Летичівський 

будинок культури» відсутня система опалення (частково окремі примішення 

обігріваються електричними приборами), будівля потребує реконструкції з 

елементами реставрації і може бути віднесена до категорії пам’яток культури, 

архітектури (дата введення будівлі в експлуатацію – 1958 рік).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Невідкладних робіт з реконструкції з елементами реставрації потребує 

будівля Летичівської дитячої школи мистецтв (освітній заклад) – щойно 

виявлений об’єкт культурної спадщини – «дім Моркових». У 2018 році 

розпочато поточний ремонт закладу. Однак роботи проводяться без врахування 

історичної і культурної цінності об’єкта. Зокрема демонтовано старовинний 

ганок будівлі і замінено на металічний. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

На території Летичівської ОТГ, розташовані пам’ятки архітектури 

національного значення, які збережені і перебувають під охороною держави 

(зокрема «Костел з мурами та баштою 1561 року»). 

 Поряд з тим об’єкти історичної, культурної і архітектурної спадщини 

місцевого значення, в тому числі щойно виявлені, потребують значно більшої 

уваги з боку органу місцевого самоврядування.  

На балансі відділу культури Летичівської селищної ради перебуває 

нерухоме майно (будівлі тощо) закладів, діяльність яких призупинена, яке не 

використовується і поступово втрачає свою цінність, зокрема 5 клубних 

закладів та 3 бібліотек.  



Спрямування коштів переважно на оплату праці без оновлення  

книжкового фонду, не впровадження новітніх технологій, незначного 

фінансового забезпечення утримання приміщень, підтримання їх у 

належному стані, особливо тих, які мають історичну та культурну 

цінність, тощо не сприяють розвитку культури та наданню якісних послуг 

громаді. 

  

 

 

 

            

ВИСНОВКИ: 

 

Результати проведеного аудиту свідчать  про наступне: 

В досліджуваному періоді Летичівський селищний бюджет мав сталу 

тенденцію до зростання Поряд з тим варто зауважити, що селищний бюджет  не 

є самодостатнім: понад 50% доходів бюджету складають офіційні трансферти з 

державного бюджету. Доходи селищного бюджету без урахування трансфертів 

лише на третину (31,5%) наповнюються надходженнями місцевих податків, що 

не достатньо для забезпечення його стабільності.  

Не зважаючи на те, що рішенням сесії Летичівської селищної ради від 

12.07.2016 р. №13 було затверджено нові ставки орендної плати, договори 

оренди на предмет збільшення орендної плати не переглядались, оскільки 

рішенням передбачені обмеження щодо їх застосування до діючих договорів 

оренди. Натомість, за умов перегляду ставок орендної плати відповідно до 

вищезгаданого рішення, місцевий бюджет мав би можливість додатково 

отримувати (розрахунково) майже 120,0 тис.грн щорічно.  

Землі сільськогосподарського призначення,що розташовані за межами 

населених пунктів, землі водного фонду передавались в оренду за плату, нижчу 

ринкової, що свідчить про неефективне використання земель та є причиною 

недоотримання значних коштів до місцевого бюджету.  

Не вжиття Летичівською селищною радою всіх можливих заходів в 

частині залучення замовників будівництва до пайової участі у розвитку 

інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури населеного пункту, 

зокрема, не укладання з ними договорів про пайову участь, не сприяло 

наповненню місцевого бюджету на максимально можливому рівні. 

У Летичівській ОТГ існує ряд проблем щодо забезпечення соціальних 

гарантій в освіті зокрема в частині доступності потенційних споживачів до 

якісних освітніх послуг, стану забезпеченості освітніх закладів приміщеннями 

та підтриманні їх у належному стані, забезпеченні обладнанням. Спрямування 

бюджетних коштів переважно на виплату заробітної  плати з нарахуваннями 

також не сприяє розвитку освітньої  галузі та наданню якісних послуг 

громадянам. 

Існує ряд проблем щодо забезпечення соціальних гарантій у галузі 

«Охорона здоров’я», зокрема щодо транспортної доступності закладів охорони 

здоров’я,  забезпеченості лікарями, приміщеннями, необхідним обладнанням та 

інструментарієм, медикаментами тощо. Відсутність довгострокової стратегії 

розвитку первинної медицини, необґрунтований розподіл коштів селищного 



бюджету не сприяє вирішенню вище перелічених проблем в найближчій 

перспективі. 

Спрямування коштів переважно на оплату праці без оновлення  

книжкового фонду, не впровадження новітніх технологій, незначного 

фінансового забезпечення утримання приміщень, підтримання їх у належному 

стані, особливо тих, які мають історичну та культурну цінність, тощо не 

сприяють розвитку культури та наданню якісних послуг громаді. 

 

 

Потребує перегляду стратегія розвитку житлово - комунального 

господарства об’єднаної територіальної громади, зокрема в частині 

конкретного визначення існуючих в громаді  проблем, шляхів і засобів їх 

розв’язання, забезпечення дієвого контролю з боку селищної ради за діяльністю 

КГП «Злагода», головним завданням якого має бути забезпечення якісними 

послугами громадян на всій території об’єднаної територіальної громади. 

Проведеними спеціалістами управління Західного офісу в Хмельницькій 

області ревізіями встановлено порушення, що призвели: 

- до недоотримання фінансових ресурсів на загальну суму 175,1 тис.грн, 

- до втрат бюджетних коштів та майна на суму 2289,17 тис.гривень. 

Факти наявності виявлених порушень свідчить про незадовільну систему 

внутрішнього контролю на рівні головних розпорядників та розпорядників 

бюджетних коштів, що не забезпечує фінансово – бюджетну дисципліну та 

негативно впливає на стан виконання бюджетів. 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

ПРОПОЗИЦІЇ: 

 

Враховуючи результати проведеного аудиторського дослідження, 

відповідно до п.8 Порядку проведення Державною фінансовою інспекцією, її 

територіальними органами державного фінансового аудиту виконання                         

місцевих бюджетів затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 

12.05.2007 № 698  пропонуємо Летичівській селищній раді: 

1. з метою зміцнення дохідної бази селищного бюджету: 

  вжити заходи щодо перегляду ставок орендної плати по діючих 

договорах оренди земельних ділянок в межах населених пунктів; 

 розглянути можливість перегляду ставок податку на нерухоме майно, 

відмінне від земельної ділянки, а також вжити заходи щодо 

впорядкування бази оподаткування даного податку; 

 з метою  залучення замовників будівництва до пайової участі у розвитку 

інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури населеного пункт; 

покращити контроль за станом будівництва на території ОТГ 

2. з метою забезпечення ефективного управління комунальним майном: 

  завершити роботу по формуванню і затвердити виключний перелік 

майна територіальної громади; 

 визначити напрямки використання нерухомого майна, яке вивільнилось в 

наслідок заходів з впорядкування мережі бюджетних установ  і не 

використовується;  

 розробити Програму приватизації комунального  майна та перелік майна, 

що підлягає приватизації; 

3. з метою підвищення рівня надання  послуг закладами середньої і 

дошкільної освіти та ефективного використання бюджетних коштів 

проаналізувати потребу та розглянути можливість подальшого 

впорядкування мережі освітніх закладів з подальшим спрямуванням 

вивільнених бюджетних коштів на видатки розвитку і підвищення якості 

освітніх послуг;  

4. з метою забезпечення високого рівня надання медичних послуг 

населенню закладами первинної медико – санітарної допомоги: 

  розробити довгострокову програму розвитку первинної медико-

санітарної допомоги включаючи заходи з впорядкування і формування 

стабільної мережі закладів, забезпечення закладів необхідним 

обладнанням та інструментарієм; 

 розглянути можливість проведення ремонтів, забезпечення проточною 

водою, внутрішніми туалетами закладів первинної медико-санітарної 

допомоги сільський місцевості, а також забезпечення житлом сімейних 

лікарів сільських АЗПСМ; 

 з  метою ефективного використання бюджетних коштів та уникнення 

невиправланих витрат на оплату праці проаналізувати на предмет 



доцільності та розглянути можливість скорочення чисельності апарату 

управління Летичівського центру ПМСД; 

5. з метою підвищення якості послуг закладами культури та ефективного 

використання бюджетних коштів оцінити потребу і розглянути 

можливість впорядкування існуючої мережі закладів, з подальшим 

спрямуванням вивільнених бюджетних коштів на поповнення 

бібліотечного фонду, видатки розвитку і підвищення якості послуг; 

зосередити увагу на збереженні і відновленні памяток історії, культури, 

архітектури, розташованих на території Летичівської ОТГ; 

6. з метою покращення транспортної доступності громадян до закладів, які 

надають і, меди послуги, розглянути питання забезпечення транспортним 

сполученням населених пунктів з центром ОТГ, в першу чергу 

найвіддаленіших та тих, транспортне сполучення яких не забезпечується 

міжобласними, міжрайонними автобусними рейсами; 

7. з метою уникнення невиправданих витрат на оплату праці Летичівською 

селищною радою розглянути питання виведення із штату селищної ради 

штатних одиниць технічних працівників чисельністю 7 штатних одиниць, 

передавши функції по благоустрою території у старостатах КГП 

«Злагода», а також приведення у відповідність штатної чисельності та 

посадових обов’язків, рівня оплати праці діловодів; 

8. з метою забезпечення якісними послугами громадян на всій території 

об’єднаної територіальної громади:  

 розглянути звіт про виконання Програми розвитку комунального 

госпрозрахункового підприємства «Злагода» Летичівської селищної ради 

на 2016 – 2018 роки та розробити відповідну програму на перспективу, 

враховуючи необхідність конкретного визначення існуючих в громаді  

проблем, шляхів і засобів їх розв’язання; 

 забезпечити щонайменше раз на рік розгляд Летичівською селищною 

радою  результатів фінансово - господарської діяльності КГП «Злагода»; 

 вжити заходи щодо впорядкування матеріально - технічної бази 

підприємства, розглянути можливість  розширення і впорядкування місця 

базування підприємства. 

 

УЗГОДЖЕННЯ ПРОЕКТУ ЗВІТУ: 

Проект аудиторського звіту за результатами державного фінансового 

аудиту виконання Летичівського селищного бюджету за 2016 – 2017 роки та 

січень – червень 2018 року узгоджено з селищним головою Летичівської 

селищної ради.   
 

 

Головний державний аудитор відділу контролю  

органів влади, оборони, правоохоронних органів 

та місцевих бюджетів                                                                  Мірецька І.К. 
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