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Пояснююча записка 

до річного звіту 

про виконання селищного бюджету 

Летичівської селищної ради за 2018 рік. 
 

 

1.Загальна характеристика виконання бюджету. 
 

 За 2018 рік до бюджету Летичівської селищної ради надійшло   доходів   

(включаючи  трансферти ) 151352,0 тис.грн. доходів при планових завданнях, 

затверджених  сесіями селищної  ради з урахуванням внесених змін в сумі  

150464,3 тис.грн., що становить 100,6 відсотків, в тому числі доходи загального 

фонду – 146475,3 тис.грн. (100,1 % до планових призначень), спеціального фонду 

– 4876,7 тис.грн. (119,6 %).  До загального та спеціального фонду( без врахування 

міжбюджетних трансфертів) надійшло   - 76904,9 тис. грн.,  виконання становить 

101,8 відсотка до затверджених  з урахуванням внесених змін  показників. В 

порівняні з минулим 2017 роком надходження зросли на 10935,9 тис.грн.  або  

відсоток росту склав 116,6 % . 

  

        Доходи загального фонду (без врахування  трансфертів) виконано в сумі 

73402,5 тис.грн., що на 261,4 тис.грн. більше затверджених показників з 

урахуванням змін.  Доходи спеціального фонду (без врахування трансфертів) 

виконано в сумі 3205,4 тис.грн., що більше  від річних обсягів на 801,5 тис.грн. та 

становить   133,3 відсотків до затверджених з урахуванням внесених змін 

показників  на 2018 рік. 

 

         З державного бюджету надійшло базової дотації на суму 6053,2 тис.грн., 

або 100 відсотків до плану на рік. 

 Дотації з місцевого бюджету на здійснення переданих з державного    бюджету 

видатків з утримання закладів освіти та охорони здоров`я за рахунок відповідної 

додаткової дотації з державного бюджету – 6840,65 тис.грн.  

        

 Одержано субвенцій з державного бюджету по загальному в сумі 57367,9 

тис.грн. , що   становить 100,0 відсотків до плану на рік та субвенцій з місцевого 

бюджету по загальному фонду 2811,0 тис.грн., що становить 94,2% до плану на 

рік  та спеціальному фонду в сумі 1671,3 тис.грн., що становить 99,9% до плану 

на рік (субвенція з місцевого бюджету за рахунок залишку коштів освітньої 

субвенції, що утворився на початок бюджетного періоду).  

      

 

   В 2018 році обсяг освітньої субвенції становив 34325,3 тис.грн., медичної 

субвенції  - 15154,6 тис.грн.,  субвенції з державного бюджету місцевим 

бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку 

окремих територій – 1762,1 тис.грн., субвенція з державного бюджету місцевим 
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бюджетам на формування інфраструктури об’єднаних територіальних громад – 

6125,6 тис.грн. 

  

          2. Про соціально-економічний розвиток селищної ради в 2018 році                

       

           Протягом 2018 року робота Летичівської селищної ради зосереджувалася 

на виконанні комплексу заходів, спрямованих на максимальну мобілізацію 

ресурсів, розв’язання  соціальних питань. Виконкомом  та структурними 

підрозділами селищної ради вживалися відповідні заходи щодо забезпечення 

комплексного розвитку селищної ради, належного функціонування установ 

бюджетної сфери, інфраструктури та соціальної захищеності населення.  

             З метою вирішення актуальних питань життєдіяльності громади особлива 

увага приділялася організації виконання завдань і заходів Стратегії розвитку 

Летичівської селищної об’єднаної територіальної громади на 2018-2022 роки, 

Програми соціально- економічного та культурного розвитку Летичівської 

селищної ради  на 2018 рік, місцевих програм соціально-економічного розвитку. 

Найбільш актуальні для громади питання аналізувалися на засіданнях виконкому  

та відповідних нарадах.  

   Для забезпечення стабільного соціально – економічного розвитку 

громади, функціонування всіх систем його життєдіяльності селищною радою 

проводилась ефективна бюджетна політика. 

В сфері промисловості спостерігається нарощування темпів реалізації 

виробленої продукції. Темпи росту реалізованої промислової продукції мають 

усі 5 промислових підприємств, що здійснюють діяльність на території 

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

фабрика”, ТОВ “Летичівський комбікормовий завод”, ДП “Летичівське лісове 

господарство”, ТОВ “Стімул-плюс”).  

За  2018 рік обсяг реалізованої промислової продукції склав 169108,5 тис. 

грн., що на 58888,2 тис. грн. більше, ніж за аналогічний період 2017 року, темп 

росту становить 153,4%. 

У 2019 році очікується збереження позитивної тенденції зростання обсягу 

реалізованої промислової продукції на рівні 107,5%. 

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

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

На території громади загальна площа сільськогосподарських угідь складає 

43866,79 га, з яких використовується 33863,87 га, в т.ч. площа земель 

сільськогосподарського призначення, які передано в оренду та обробляються 

сільськогосподарськими підприємствами, становить 22548,91 га. 

Основну частину земель сільськогосподарського призначення обробляють 

сільськогосподарські підприємства: 

  СТОВ «Промінь» – 5726,61 га; 

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

  ТОВ «Летичів-Агро» – 4626,21 га. 

За   2018 рік сільськогосподарськими підприємствами району вироблено 

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

на 96,5 млн.грн, тваринництва – 10,5 млн.грн. 
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Встановлено зрошувальну систему VALLEYR вартістю понад 7 млн. грн. у 

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

Надано дозвіл на розроблення  детального плану території цегельного 

заводу для будівництва печей для сушки цегли в кількості 2 штук площею 7,4245 

га в селі Новокостянтинів. 

Летичівською селищною радою надано погодження на передачу в 

користування земельних ділянок для будівництва сонячних електростанцій, 

отримано кадастровий номер: 

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

району Хмельницької області. 

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

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

площею 1,9416 га по вул. Кармалюка, 83/4.  До місцевого бюджету  від продажу 

землі надійшло 507,1 тис. грн. 

Проведено роботи по підготовці матеріалів для передачі земель державної 

власності (земель запасу та резерву) в комунальну власність. Підготовлено до 

передачі 135 сформованих ділянок – площею 2974,01 га та 417 га,  які були 

сформовані шляхом проведеної інвентаризації – площею 2579,5 га. Також 

проведено інвентаризацію нерозпайованих земель площею 6205 га. 

             У 2018 році здійснювалась робота з виготовлення містобудівної 

документації по населених пунктах Летичівської ОТГ. 

              З метою всебічної підтримки розвитку тваринництва в приватному 

секторі, селищною радою  проводилася планова робота над створенням 

громадських пасовищ за рахунок земель державної та комунальної  власності.   

             У 2018 році  зареєстровано право комунальної власності на 22 громадські 

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

документація по 17 земельних ділянках для створення громадських  пасовищ 

загальною площею 152,3509 га. 

             Укладено договора оренди земельних часток (паїв) на загальну площу. 

Нараховано 77971,6 тис.грн орендної плати, середній відсоток виплати від 

грошової вартості орендованої земельної частки (паю) становить 9 %.  

   З метою залучення інвестиційних коштів сформовано перелік вільних 

приміщень та земельних ділянок на території Летичівської селищної об’єднаної 

територіальної громади, які можуть бути запропоновані для інвестиційних 

пропозицій. Оновлено інвестиційний паспорт Летичівської селищної об’єднаної 

територіальної громади. 

   

              З метою енергозбереження   з селищного бюджету виділено кошти в 

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

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

спортивній школі.  

            Послуги в сфері житлово-комунального господарства надає комунальне 

госпрозрахункове підприємство “Злагода” в смт Летичів. У 2018 році на 

поповнення статутного фонду КГП «Злагода» було спрямовано 200,0 тис.грн. з 

селищного бюджету. 
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За рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на 

формування інфраструктури об’єднаних територіальних громад у 2018 році 

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

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

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

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

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

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

 придбання обладнання для системи оповіщення про надзвичайні 

ситуації – 94,737 тис. грн.;  

 придбання протипожежного оснащення для місцевих пожежних команд 

– 51,409 тис. грн. 

За рахунок коштів Державного фонду регіонального розвитку у 2018 році 

реалізовувались проекти:  

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

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

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

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

    Однією із найважливіших проблем в громаді є ситуація із 

водопостачанням населених пунктів.  За рахунок коштів субвенції з державного 

бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів соціально – економічного 

розвитку теритоій та співфінансування з селищного бюджету в 2018 році 

здійснювалась реалізація 3 проектів, а саме будівництво свердловин та мереж 

водопостачання в селах Гречинці, Сахни та  Майдан – Голенищівський на 

загальну суму 1376,7 тис.грн. 

   Також за рахунок коштів субвенції з державного бюджету місцевим 

бюджетам на здійснення заходів соціально – економічного розвитку теритоій та 

співфінансування з селищного бюджету здійснювалось будівництво ліній 

електропередач вуличного освітлення села Марківці на суму 299,9 тис.грн. 

             Станом на 01.01.2019 р. з селищного бюджету профінансовано видатків 

на здійснення поточного ремонту та утримання доріг в сумі 3569,1 тис.грн., в 

тому числі 3399,1 тис.грн. – комунальних доріг та 170,0 тис.грн. -  доріг 

загального користування місцевого значення. 

 

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

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

придбання огорожі, воріт на кладовища смт.Летичів та с.Новокостянтинів, 

придбання ламп вуличного освітлення.  

              Державну політику в галузі освіти громади забезпечують: 8 навчальних 

закладів, в т.ч. опорний заклад Летичівський навчально-виховний комплекс №1 

«Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів-ліцей» з трьома філіями І  ступеня, в яких 

навчається 2023 дитини, 14 дошкільних навчальних закладів, де виховується 694 

дітей, Летичівський центр творчості дітей та юнацтва – 964 вихованця, 

Летичівська дитячо-юнацька спортивна школа – 248 вихованців. Протягом 2018 

року поліпшено матеріально-технічну базу навчальних закладів освіти.  

    Мережа закладів культури становить 55 установ: 23 бібліотеки, 31 

будинків культури та клубів, Летичівська дитяча музична школа, де навчається 
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173 учні. Протягом 2018 року здійснено ремонтні роботи в 6 будинках культури 

та клубах і публічній бібліотеці на загальну суму 405,5 тис.грн.,  поліпшено 

матеріально-технічну базу закладів. 

              На території громади функціонує 26 фельдшерсько-акушерських 

пунктів, 4 амбулаторії загальної практики сімейної медицини (Летичівська, 

Новокостянтинівська, Грушковецька  та Голенищівська). Відвідування по 

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

4878. На денному стаціонарі при поліклініці проліковано – 802 чол., вдома – 779 

чол. За 9 місяців здійснено 109 виїздів на село, оглянуто 1905 чол.  

              Протягом 2018 року здійснено поточні ремонти в 4 закладах охорони 

здоров’я.  

   Розпочато реалізацію проекту «Будівництво Новокостянтинівської 

амбулаторії загальної практики сімейної медицини по вул.Центральній в 

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

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

співфінансування з селищного бюджету. 

 

               Cтаном на 01.01.2019 року Летичівським територіальним центром 

соціального обслуговування (надання соціальних послуг) виявлено 1595 

громадян похилого віку, інвалідів, які перебувають у складних життєвих 

обставинах і потребують соціального обслуговування(надання соціальних 

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

самотньопроживаючих  - 1213 особи. Надано послуг на безоплатній основі – 

102392. Надано платних послуг – 16518 на суму 149287 гривень.  
         

          

                            3. Доходи 

 

До загального фонду бюджету селищної ради надійшло податків, зборів 

(обов’язкових платежів) без врахування міжбюджетних трансфертів  

73402,5тис.грн., що становить 100,4 відсотка до планових річних обсягів з 

врахуванням уточнень . 

 

Обсяг доходів спеціального фонду (без урахування обсягів міжбюджетних 

трансфертів) , виконано на 127,9 відсотків та надійшло 3205,4 тис.грн.  

Темп приросту доходів загального фонду до минулого року складає 78,2 

відсотків або в сумарному виразі більше на 16029,6 тис.грн.  

          В середньому по селищній раді  на одного жителя припадає 3779,5  

гривень доходів загального фонду бюджету.  

                                       

          Основним джерелом формування доходної частини місцевих бюджетів в 

2018 році  був  податок на доходи фізичних осіб. Питома вага його в загальній 

сумі надходжень місцевих бюджетів по громаді складає 54,0 відсотків.  

Фактичне виконання до планових призначень на рік з урахуванням змін податку 

на доходи фізичних осіб становить  102,5 відсотків і надійшло в 2018 році 

39618,9 тис.грн.  Перевиконання виникло за рахунок росту по ряду підприємств 
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селищної ради надходжень податку на доходи фізичних осіб  по результатам 

діяльності за 2018 рік.   

                                 

             Серед підприємств району найбільша питома вага в надходженнях 

податку на доходи фізичних осіб  у 2018 році  належить : 

            ДП „ Летичівський лісгосп” – сплачено до  селищного  бюджету 5377,8 

тис.грн. (18,5 відсотків  до загальних надходжень), 

             СТОВ „Промінь” – 4188,7 тис.грн. (14,4 відсотків), 

             СТОВ «Летичів Агро» - 1656,5 тис.грн. (5,7 відсотка). 

          

Надходження податку на доходи фізичних осіб від установ бюджетної 

сфери  займають до 50 відсотків від загальних надходжень, зокрема           

райвідділ освіти – 8167,9  тис.грн. (28,2 відсотків до загальних надходжень). 

            Крім того, станом на 01.01.2019 року по громаді рахується податкова 

заборгованість по податку на доходи фізичних осіб в сумі 219,4 тис.грн., в тому 

числі, Летичівське  РСТ – 15,9 тис.грн. та ін..               

           Податку на доходи фізичних осіб від надання  в оренду земельної частки 

(паю) до місцевих бюджетів надійшло 8831,6 тис.грн., відсоток виконання  склав 

103,4 % (+291,5 тис.грн.). Таке перевиконання забезпечено за рахунок 

збільшення нарахованого розміру орендної плати при укладанні договорів 

оренди з громадянами.    

            Значне зростання податку від надання в оренду земельної  частки (паю) за 

рахунок збільшення надходжень по : 

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

 

По платі за землю невиконання планових призначень  пояснюється тим, 

що в 2018 році надійшло до їхніх бюджетів  10338,9 тис.грн. плати за землю 

при уточнених планових призначеннях 11112,0 тис.грн., відсоток виконання 93,0 

%, або 773,1 тис.грн. у зв’язку з нявністю податкого боргу. Питома вага 

зазначеного податку в загальній сумі надходжень складає 14,1 відсотка.   

  

Податковий борг по платі за землю станом на 01.01.2019 року склав  

1092,3тис.грн.  

 Найбільші суми податкового боргу орендної плати за землю рахуються за  

                 Агрегатний завод – 47,1 тис.грн., 

                 ТОВ Яровит Інвест – 23,2 тис.грн., 

                 ТОВ «Лагуна поділля» - 10,8 тис.грн. 

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

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

                 Даутпаєв Є.Р. – 43,1 тис.грн., 

                 Кохановська А.М. – 26,5 тис.грн. 

        та інші. 

 

 Найвагомішими платниками орендної плати за землю являються ТОВ 

«Агрофірма»Обрій», якої надійшло за минулий рік 661,0 тис.грн., СТОВ 

«Промінь» - 1608,5 тис.грн., ТОВ «Летичів Агро» - 1310,4 тис.грн. 
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           Середній розмір орендної ставки по землях сільськогосподарського 

призначення за 1 гектар в 2018 році склав 981,6 грн. за 1 га . 

          

        За 2018 рік з метою зменшення податкового навантаження на місцеві 

бюджети, селищною радою надавались пільги зі сплати податків та зборів, 

зокрема по платі за землю на суму 65,3 тис.грн. в тому числі: 

- Центральна районна аптека №14  -  8,5 тис.грн., 

- КП «Ринок» - 2,8 тис.грн. 

  

          У відповідності  до положень Бюджетного кодексу України у 2018 році 

єдиний податок надходив до загального фонду та надходження його в обсязі 

надходжень доходів загального фонду бюджету селищної ради займав 13,7 

відсотка,  та надійшло 10040,7 річні уточненні призначення виконано на 99,9 

відсотка. Виконання не відбулося у зв язку із зменшенням кількості платників 

податку на 15 СПД. 

 

Єдиного податку з сільськогосподарських товаровиробників, у яких частка 

сільськогосподарського товаровиробництва  за попередній рік дорівнює або 

перевищує 75 відсотків надійшло  в 2018 році – 5684,8 тис.грн. при річному 

уточненому плані 5640,0 тис. грн., виконання склало 100,8 відсотка. За рахунок 

зміни ставки оподаткування значно наростили надходження 

сільськогосподарські товариства ТОВ «Агрофірма «Обрій», СТОВ «Промінь», 

ТОВ «Летичів Агро»,ТОВ «Агро Форте». 

 

           Надходження  акцизного податку з реалізації суб»єктами господарювання  

роздрібної торгівлі підакцизних товарів, якого надійшло 9988,1 тис.грн. при 

планових призначеннях на рік з урахуванням змін 9880,0тис.грн., відсоток 

виконання склав 101,0 %. Найбільшими платниками акцизного податкого з 

реалізації алкогольних і тютюнових виробів по селищній раді є: ТОВ ВОГ Рітейл 

– 68,0 тис.грн. ПП «Славутич – Поділля» - 192,1 тис.грн., –ТД Маркет плюс – 

45,9 тис.грн.,ТОВ «Світ – Маркет» - 55,0 тис.грн. 

             У відповідності до положень Бюджетного кодексу України до загального 

фонду місцевих бюджетів надійшло податку на нерухоме майно (відмінне від 

земельного податку) в сумі 972,4 тис.грн. при плані 967,0тис.грн., відсоток 

виконання 100,4 %.  З них найбільші суми надійшли по Хмельницький обленерго 

– 24,2 тис.грн., ТОВ Вортекс- 142,0 тис.грн.,ТОВ «Летичів – агро» - 100,0 

тис.грн. 

            У відповідності до положень Бюджетного кодексу України  запроваджено 

туристичний збір, якого надійшло всього 2,7 тис.грн. при планових 

призначеннях на рік з урахуванням змін 1,7 тис.грн, виконання склало 157,3 

відсотка.        

            Бюджетні призначення з урахуванням уточнення  в 2018 році   по 

податку на прибуток підприємств, що належать комунальній власності 
становили 7,3 тис.грн., фактично надходження складають 7,3 тис.грн.  

           Державного мита надійшло 57,8 тис.грн. Бюджетні призначення звітного 

року виконано на 96,4 відсотка за рахунок зменшення кількості звернень  , що 



 8 

пов»язане із видачею та оформленням  паспортів громадян України по 

Летичівській селищній раді . 

           Адміністративних штрафів та санкцій  надійшло до селищного 

бюджету 8,7 тис.грн.  при плані 9,0 тис.грн., що становить 97,0 %. 

                      

        Транспортного податку надійшло до селищного бюджету 25,0 тис.грн. при 

плані 50,0 тис.грн., у зв’язку із зменшенням вдвічі бази оподаткування (із двох 

платників податку залишився один), тому  виконання становить 50,0 %.  

 

       Плати за надання інших адміністративних послуг у 2018 році надійшло 

695,5 тис.грн., бюджетні призначення виконано 94,3 % у зв’язку із зменшенням 

кількості звернень громадян в порівнянні з 2017 роком. 

 

            Рентної плати за спеціальне використання лісових ресурсів до 

бюджету   надійшло 1181,1 тис.грн., при річних уточнених призначеннях 1181,0 

тис.грн., відсоток виконання  склав 100% за рахунок збільшення обсягів 

виробництва ДП „Летичівським держлісгоспом” . 

 

           В 2018 році  по коду 24060300 « Інші надходження»  до селищного 

бюджету надійшло коштів в сумі  85,9 тис.грн., які надійшли від відділу освіти, 

молоді та спорту Летичівської селищної ради згідно актів перевірок   та 16,8 

тис.грн. – перерахування залишків коштів,що склалися на 01.01.2018 р. 

        Доходів спеціального фонду селищного бюджету за 2018 рік (без 

врахування обсягів міжбюджетних трансфертів) надійшло 3205,4 тис.грн. при 

планових річних уточнених призначеннях 2403,9 тис. грн., виконання склало 

133,3 відсотка.  

          У відповідності до положень Бюджетного кодексу України  у 2018 році  до 

спеціального  фонду селищного  бюджету надходив екологічний податок, обсяг 

якого склав 69,8 тис.грн. при планових уточнених призначеннях 67,5 тис.грн., 

відсоток виконання склав 103,4 %. 

          За 2018 рік до селищного бюджету надійшло 7,0 тис.грн. коштів за  

грошові стягнення за   шкоду навколишньому середовищу заподіяну 

порушенням законодавства  про охорону навколишнього середовища. 

      

          Від продажу земель в 2018 році надійшло коштів в сумі 485,3 тис.грн. від 

гр.Зозулі В.А.  – 19,7 тис.грн.,ТОВ «Стімул – плюс» - 465,6 тис.грн.  

   За 2018 рік надійшло 125,7 тис.грн. коштів від пайової участі у розвитку 

інфраструктури населених пунктів, а саме від ТОВ «Летичівський Рембуд»  - 

54,6 тис.грн., ПП Бачинський О.П. – 7,1 тис.грн., ПП Бутенко О.Г. – 4,2 тис.грн., 

ПП Вільчинська О.В. – 3,8 тис.грн., ТОВ «Летичівський комбікормовий завод» - 

56,0 тис.грн. 

           

         Власних надходжень бюджетних установ  надійшло в 2018 році 2517,5 

тис.грн. 135,9 відсотк до  планових призначень.  Перевиконання планових 

призначень  пояснюється збільшенням надходжень по батьківської плати по  

відділу освіти – 1810,0 тис.грн.  (26,6 % перевиконання)  та надходження від 
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послуг Територіального центру обслуговування одиноких і громадян – 168,0 

тис.грн. (36,8 % перевиконання) 

                      

В 2018 році селищному  бюджету середньострокова позичка  не  

надавалися.  

На протязі 2018 року через Управління Державного казначейства у 

Хмельницькій області короткотермінова позичка на покриття тимчасових 

касових розривів не оформлялася. 

Тимчасово вільні кошти направлялися  на вклади в  ПАТ КБ «Приват 

банк»  на протязі двох місяців 6000,0 тис.грн, до кінця року залишилося 4000,0 

тис.грн. (10,0 % річних), надійшло плати за тимчасово розміщені кошти 267,0 

тис.грн. 

         В селищній раді проводилася робота щодо забезпечення своєчасної виплати 

заробітної плати, погашення заборгованості  та підвищення її рівня.  Проведено 

3 засідання комісії з питань виплати заробітної плати та сплати податків до 

бюджету, де заслухано 5  керівників підприємств та  установ громади.   

 

               4. Видаткова частина 

 
     Видаткова частина селищного  бюджету Летичівської  селищної ради за 

2018 рік виконана в сумі 153783,3 тис.грн., що становить  96,1 % до  уточненого 

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

селищної ради в сумі 131140,1 тис.грн., що становить  98,6 % до  уточненого 

плану  на   рік (план –  133039,0 тис.грн.) та по спеціальному фонду селищного 

бюджету – в  сумі 22643,2  тис.грн. що становить  83,8 % до  уточненого річного 

плану.  

        У загальній структурі видаткової частини загального фонду селищного  

бюджету   видатки на оплату праці з нарахуваннями становлять 88042,9 тис.грн., 

тобто 67,1 %.   

Фінансування видатків головних розпорядників коштів селищного  

бюджету  на заробітну плату з нарахуваннями забезпечило повну виплату 

заробітної плати працівникам бюджетних установ, що фінансуються з 

селищного  бюджету  у встановлені терміни. 

На оплату енергоносіїв, спожитих бюджетними установами, 

профінансовано 3957,5 тис.грн., дані видатки займають 3,0 % у загальній сумі 

видатків по галузях. 

На оплату продуктів харчування, медикаментів використано відповідно 

3147,1 тис.грн. і 435,4 тис.грн., або 2,7 % бюджетного фінансування. 

На виплату пенсій, допомог та інших виплат  населенню у 2018 році 

спрямовано коштів в сумі 1310,4 тис.грн., що   в загальній структурі видатків 

селищного бюджету  становить 1 відсоток.  

На виплату поточних трансфертів органам державного управління інших 

рівнів, бюджетним установам та організаціям спрямовано 20373,1 тис.грн., що 

становить 15,5  % в загальній структурі видатків бюджету. Для фінансування 

Летичівської ЦРЛ районному бюджету передано медичну субвенцію в сумі 

12414,9 тис.грн. та дотації з місцевого  бюджету на здійснення переданих  з 
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державного бюджету  видатків з утримання закладів освіти та охорони здоров"я 

за рахунок відповідної  додаткової дотації з державного бюджету – 450,0 тис.грн. 

 

По галузі „Державне управління”  у 2018 році видатки склали по 

загальному фонду 13835,9 тис.грн., що становить 98,6 % до планових 

призначень. По спеціальному фонду профінансовано  видатків  в сумі 174,7 

тис.грн., з них  капітальні видатки – 161,2 тис.грн (за рахунок коштів бюджету 

розвитку   придбано  комп”ютерну техніку) і  проточні видатки -  13,5 тис.грн. 

(за рахунок благодійних внесків придбано офісні меблі – 12,0 тис.грн. і оплачено 

інші енергоносії – 1,5 тис.грн.). 

 По КПКВК 0110150 «Організаційне, інформаційно-аналітичне та 

матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної  ради, районної 

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

рад» за 2018 рік  видатки  селищного бюджету на   поточне утримання 

виконавчого апарату селищної ради по загальному фонду профінансовані в сумі 

13317,0 тис.грн., в тому числі  на заробітну плату з нарахуваннями -  12059,9 

тис.грн., оплату енергоносіїв – 179,0 тис.грн., інші поточні видатки – 1078,1 

тис.грн.    

По  КПКВК 0110180 «Інша діяльність у сфері державного управління» 

профінансовано видатки в сумі 183,5 тис.грн. На проведення заходів з 

відзначення державних та професійних свят та інші заходи   видатки селищного 

бюджету склали 139,8 тис.грн. На виконання заходів програми  розвитку 

місцевого самоврядування на території Летичівської селищної об’єднаної 

територіальної громади на 2018-2020 роки профінансовано видатки в сумі 3,0 

тис.грн. На виконання заходів комплексної програми профілактики 

правопорушень та боротьби зі злочинністю на території Летичівської селищної 

ради Хмельницької області на 2016-2020  роки  за 2018 рік  видатки становили  

40,7 тис.грн., в тому числі сплочено  рентної плати за викоистання 

радіочастотним ресурсом – 0,3 тис.грн. та послуги по встановленню камер 

відеоспостереження  та передачі радіочастот – 40,4 тис.грн. 

По КПКВК  0118210 «Муніципальні формування з охорони 

громадського  порядку» на виконання заходів програми забезпечення 

діяльності відділу «Муніципальної інспекції з благоустрою» Летичівської 

селищної ради на 2018 рік  профінансовано видатки в сумі 12,3 тис.грн. 

По КПКВК 0117680 «Членські внески до асоціацій органів місцевого 

самоврядування»  видатки селищного бюджету на оплату членських внесків до 

асоціації органів місцевого самовряврядування становили 12,0 тис.грн.  

 

По галузі „Освіта” профінансовано видатки   загального фонду в сумі 

72405,6 тис.грн., що становить 98,5 % до планових показників. Видатки на 

заробітну плату з нарахуваннями  склали – 62172,2 тис.грн., що становить 85,7 % 

в загальній структурі видатків (з них 33641,5  тис.грн. за рахунок коштів 

освітньої субвенції), на оплату енергоносіїв – 2921,9 тис.грн., придбання 

продуктів харчування – 3120,5 тис.грн., інші  поточні видатки – 4191,0 тис.грн.  

 По  КПКВК 0611010 ”Надання дошкільної   освіти” видатки 

профінансовано в сумі 16796,9 тис.грн., в тому числі по загальному фонду – 
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15222,4 тис.грн., що становить 99,9 % до планових призначень на 2018 рік та по 

спеціальному  фонду – 1574,5 тис.грн.  

В загальній структурі видатків загального фонду  видатки на заробітну 

плату з нарахуваннями  склали 81,3 % або профінансовано 12376,5 тис.грн.,  

видатки на оплату комунальних послуг та енергоносіїв   - 953,0 тис.грн. або 6,3 

%, на придбання продуктів харчування – 1241,0 тис.грн. або 8,1 %, інші поточні 

видатки – 651,9 тис.грн. (придбано 20 розділочних столів в харчоблоки ДНЗ на 

суму  54,7 тис.грн., будівельних та господарських матеріалів на суму – 374,5 

тис.грн. та проведено поточний ремонт пральні Летичівського ДНЗ № 4 – 112,3 

тис.грн.). 

По спеціальному фонду профінансовано  видатки в сумі 1574,5 тис.грн., з 

них за рахунок власних надходжень установи – 1324,8 тис.грн. (придбання 

продуктів харчування – 1278,1 тис.грн. і виплата заробітної плати з 

нарахуваннями – 36,7 тис.грн.) і за рахунок бюджету розвитку селищної ради – 

249,7 тис.грн.  Придбано стілець-парту для інклюзивного навчання в 

Сусловецький ДНЗ, ноутбук та екран до проектора в ДНЗ № 1 «Калинонька», 

два пилососи в Бохнянський ДНЗ  та Летичівський ДНЗ № 4, варочний котел в 

Летичівський ДНЗ №1  «Калинонька», ноутбуки та телевізор в Летичівський 

ДНЗ № 4 та Летичівський ДНЗ № 2 «Веселка».  Також завершено  капітальний 

ремонт тротуарної доріжки в Летичівському ДНЗ № 1 «Калинонька» та 

виготовлено проектно-кошторисну документацію і проведено експертизу 

документації на  капітальний ремонт даху Летичівського ДНЗ № 1 

«Калинонька». По дошкільних навчальних закладах 84 дитини звільненні від 

батьківської плати за харчування. 

  

По КПКВК 0611020 ”Надання загальної середньої освіти 

загальноосвітніми навчальними закладами (в т.ч. школою – дитячим 

садком, інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, 

гімназіями, колегіумами» видатки загального фонду склали 50025,3 тис.грн., 

що становить 97,8 % до планових призначень 2018 року та спеціального фонду – 

4794,7 тис.грн., або 86,1 % до плану.  

  По загальному фонду селищного бюджету   профінансовано видатки на 

заробітну плату з нарахуваннями в сумі 42518,8 тис.грн., оплату комунальних 

послуг та енергоносіїв – 1764,7 тис.грн. 

На харчування дітей   в   загальноосвітніх навчальних закладах селищної 

ради  перераховано  коштів  в сумі 1879,5 тис.грн., що становить 3,8 % в 

загальній структурі видатків. Забезпечено безкоштовним  харчуванням 986 

дитини пільгових категорій громадян та  дітей, звільненних за рішенням 

виконавчого комітету і учнів 1-4 класів.  

 Для придбання матеріалів,   предметів та малоцінного інвентаря за рахунок  

коштів  селищного бюджету профінансовано видатки в сумі   2922,8 тис.грн. Для 

забезпечення підвозу дітей до загальноосвітніх навчальних закладів 

профінансовано  видатки на придбання паливно – мастильних матеріалів в сумі 

1067,4 тис.грн. Придбано запчастини  до автобусів на суму 138,6 тис.грн.  За 

рахунок коштів селищного бюджету було придбано 30 розділочних столів в 

харчоблоки ЗНЗ на загальну суму 82,1 тис.грн., вікна, двері, будівельні та 
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господарські матеріали в заклади  на суму  857,4 тис.грн., для Гречинецького 

НВК придбано штучну траву – 89,2 тис.грн. 

   На виконання програми бюджетування за участі громадськості (Бюджет 

участі) Летичівської селищної ради на 2018-2020 роки на 2018 рік для реалізації  

проекту створеннея дитячої телестудії в Летичівський НВК № 2 (ЗОШ 1-3 ст.- 

гімназії) придбано обладнання на суму  48,8 тис.грн., проведено поточний 

ремонт кімнати – 25,0 тис.грн. 

Проведено поточні ремонти транспортних засобів на суму 139,0 тис.грн.  

та здійснено  поточний ремонт приміщення Козачківської філії Летичівського 

НВК № 1 (ЗОШ 1-3 ст. – ліцей) – 179,1 тис.грн. і поточний ремонт коридору 

Летичівського НВК № 1 (ЗОШ 1-3 ст. – ліцей)– 37,4 тис. грн. 

 За рахунок коштів субвенції   з місцевого бюджету на забезпечення  

якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти "Нова українська 

школа" за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету для придбання 

меблів профінансовані видатки в сумі 249,2 тис. грн.. та співфінансування з 

місцевого бюджету -  74,5 тис.грн. придбано меблі в Летичівський НВК № 1 

(ЗОШ 1-3 ст. –ліцей) – 242 од., Летичівський НВК № 2 (ЗОШ 1- 3-ст. – гімназія)  

-118 од., Летичівську ЗОШ № 3 – 38 од., Голенищівську ЗОШ – 26 од., 

Новокостянтинівську ЗОШ – 22 од., Гречинецьку ЗОШ – 16 од. , Сусловецьку 

ЗОШ – 16 од., Вербецьку ЗОШ – 14 од. 

За рахунок коштів субвенції   з місцевого бюджету на забезпечення  

якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти "Нова українська 

школа" за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету для забезпечення 

дидактичними матеріалами профінансовано видатки в сумі 248,1 тис. грн.. та 

співфінансування з місцевого бюджету  -  41,5 тис.грн. придбано дидактичний 

матеріал в Летичівський НВК № 1 (ЗОШ 1-3 ст. –ліцей) – 55 наборів та 63 од., 

Летичівський НВК № 2 (ЗОШ 1- 3-ст. – гімназія) – 20 наборів та 14 од., 

Летичівську ЗОШ № 3 – 7 наборів, 7 од., Голенищівську ЗОШ – 6 наборів, 7 од., 

Новокостянтинівську ЗОШ – 6 наборів, 7 од.,  Гречинецьку ЗОШ – 5 наборів,7 

од. , Сусловецьку ЗОШ – 5 наборів, 7 од. , Вербецьку ЗОШ – 5 наборів, 7 од.  

По спеціальному фонду селищного бюджету профінансовані видатки в 

сумі 4794,7 тис.грн., з них за рахунок   власних надходжень установи – 650,1 

тис.грн. (придбання продуктів харчування – 543,6 тис.грн., заробітна плата з 

нарахуваннями – 93,4 тис.грн., інші поточні видатки – 13,2 тис.грн.) та кошти 

бюджету розвитку 4144,6 тис.грн., а саме:   

 - придбано шкільний автобус  загальною вартість 1698 тис.грн., в т.ч. за рахунок  

залишку коштів освітньої субвенції з обласного бюджету – 1188,6 тис.грн.,за 

рахунок співфінансування коштів селищного бюджету -   509,4 тис.грн.  

- за рахунок залишку коштів освітньої субвенції, що утворився в селищному 

бюджеті станом на 01.01.2018 року проведено касових видатків на суму 1602,7 

тис.грн., а саме придбано цифровий вимірювальний комплекс в НВК №1, 

комп»ютерну техніку в Летичівський НВК № 1 (ЗОШ 1-3 ст. – ліцей), 

Летичівський НВК № 2 (ЗОШ 1-3 ст. – гімназію), Летичівську ЗОШ № 3;  

мотокосу та бензопилу в Летичівський НВК № 1(ЗОШ 1-3 ст. – ліцей), лінію 

швидкого харчування в Летичівський НВК №2 (ЗОШ 1-3 ст. – гімназію), 

комплекс відеоспостереження в Летичівський НВК №2 (ЗОШ 1-3 ст. – гімназію) 
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, морозильну камеру та холодильник для Голенищівської ЗОШ, інтерактивні 

комплекси для НУШ та шафи для зберігання дидактичного матеріалу.  

- за рахунок залишку коштів освітньої субвенції з обласного бюджету для 

оснащення закладів загальної середньої освіти з поглибленим/профільним 

вивченням природничих та математичних предметів та опорних шкіл засобами 

навчання, у тому числі кабінетами  фізики, хімії, біології, географії, математики 

мультимедійними засобами навчання  придбано 2 цифрові лабораторії в 

Летичівський НВК №1 та НВК  №2 на загальну суму 297,9 тис.грн. 

- за рахунок залишку коштів освітньої субвенції з обласного бюджету для 

придбання персональних комп"ютерів та техніки для друкування, копіювання, 

сканування та ламінування з витратними матеріалами для початкової школи в 

сумі 184,9 тис.грн. та субвенції  з місцевого бюджету на забезпечення  якісної, 

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

рахунок відповідної субвенції з державного бюджету для придбання 

комп»ютерного обладнання в сумі  86,5 тис.грн. а також  співфінансування з 

місцевого бюджету в сумі 84,8 тис.грн. придбано комп’ютерне обладнання в 

Летичівський НВК № 1 в кількості  22 одиниці, Летичівський НВК № 2 – 8 

одиниць, Летичівську ЗОШ № 3 – 4 од., Голенищівську ЗОШ – 4 од., 

Новокостянтинівську ЗОШ – 4 од., Гречинецьку ЗОШ – 4 од.,Сусловецьку ЗОШ 

– 4 од., Вербецьку ЗОШ – 4 од.. 

- за рахунок коштів місцевого бюджету в сумі 189,8 тис.грн. придбано швейну 

техніку в Голенищівську ЗОШ, електром"ясорубки в Вербецьку ЗОШ, 

Голенищівську ЗОШ, Гречинецьку ЗОШ, радіатор на автобус та витяжки в 

столову Голенищівської ЗОШ, два телевізори в Летичівський НВК № 1, 

обладнання для  дитячої телестудії в Летичівський НВК № 2. Проведено 

експертизу проектно-кошторисної документації Голенищівської ЗОШ, 

експертизи по реконструкції корпусів № 2,№3 Летичівського НВК №1 (ЗОШ 1-3 

ст.-ліцею), виготовлено проектно-кошторисну документацію на будівництво 

спортивного майданчику Летичівського НВК № 1 (ЗОШ 1-3 ст.-ліцею). 

 

         По КПКВК  0617361 «Співфінансування інвестиційних проектів, що 

реалізуються за рахунок  коштів державного фонду регіонального 

розвитку»  за рахунок коштів селищного бюджету проведено співфінансування 

реконструкції Летичівського НВК № 2 (ЗОШ 1-3 ст. – гімназії) на суму 1000,0 

тис.грн. 

По КПКВК 0611090 «Надання позашкільної освіти  позашкільними  

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

фонду селищного бюджету профінансовано видатки в сумі 2642,8 тис.грн. 

 Видатки на заробітну плату з нарахуваннями становили 2187,6 тис.грн. або  

82,8 % в загальній структурі видатків загального фонду, оплату енергоносіїв – 

51,6 тис.грн., інші поточні видаттки – 403,6 тис.грн. Придбано матеріалів для 

проведення поточного ремонту Летичівського центру творчості дітей та юнацтва 

на суму 268,5 тис.грн.  

  

По КПКВК 0611161 «Забезпечення діяльності  інших закладів у сфері 

освіти»  профінансовано видатки в сумі 2625,3 тис.грн., з них по  загальному 

фонду – 2499,3 тис.грн. (99,6 % до планових призначень) та по спеціальному 
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фонду – 126,0 тис.грн. На заробітну плату з нарахуваннями спрямовано 2221,0 

тис.грн. За рахунок коштів еелищного бюджету проведено поточний ремонт 

однієї кімнати Інклюзивно – ресурсного центру. 

За рахунок коштів субвенції з місцевого бюджету на надання державної 

підтримки особам з особливими освітніми потребами за рахунок відповідної 

субвенції з державного бюджету  по загальному фонду профінансовано на 

заробітну плату з нарахуваннями за корекційні години – 67,0 тис.грн. та 

придбано 4 принтера на суму 17,9 тис.грн., а по спеціальному фонду  

профінансовано капітальні  видатки в сумі  126,0 тис.грн. (придбано 4 планшети, 

1 принтер, 1 магнітну дошку, 3 набори офісних меблів, 1 проектор, 1 

інтерактивний модуль). Кошти субвенції  в сумі 4,6 тис.грн. повернуто  до 

державного бюджету. 

  По галузі „Охорона здоров`я” по загальному фонду профінансовано  

видатки з урахуванням змін в сумі 5888,7 тис.грн.,  або 99,5 відсотків до 

планових призначень, по спеціальному фонду – 67,3 тис.грн. (100 % до плану).     

           По КПКВК 0112111 «Первинна  медична допомога населенню, що 

надається центрами первинної медичної (медико – санітарної) допомоги»   
по загальному фонду видатки склали 5212,2 тис.грн. Фінансування центру 

первинної медико – санітарної допомоги здійснено за рахунок коштів медичної 

субвенції – 2739,7 тис.грн.з державного бюджету, дотації з місцевого  бюджету 

на здійснення переданих  з державного бюджету  видатків з утримання закладів 

освіти та охорони здоров"я за рахунок відповідної  додаткової дотації з 

державного бюджету – 318,8 тис.грн., залишку коштів медичної субвенції, що 

утворилася станом на 01.01.2018 року – 17,2 тис.грн., коштів селищного 

бюджету – 2136,5 тис.грн. Заробітна плата нарахована згідно чинного 

законодавства у 1 півріччі 2018 року, виплачена повністю. На виплату заробітної 

плати з нарахуваннями перераховано  4005,0 тис.грн., що становить 76,8 % в 

загальній структурі видатків, в тому числі за рахунок коштів медичної субвенції 

– 2471,8 тис.грн., на придбання медикаментів   використано   363,9 тис.грн., що 

становить 7 % у загальній структурі видатків (в тому  числі за рахунок коштів 

медичної субвенції 130,6 тис.грн., залишку коштів медичної субвенції, що 

утворилася станом на 01.01.2018 року – 17,2 тис.грн. та коштів селищного 

бюджету – 233,3 тис.грн.), на оплату енергоносіїв перераховано 318,8 тис.грн., 

що складає 6,1 % у загальній структурі видатків (дотації з місцевого  бюджету на 

здійснення переданих  з державного бюджету  видатків з утримання закладів 

освіти та охорони здоров"я за рахунок відповідної  додаткової дотації з 

державного бюджету).   У 2018 році за кошти селищного бюджету закуплено 14 

принтерів на суму 79,5 тис.грн., 15 велосипедів – 44,3 тис.грн., медичне 

обладнання для фельдшерсько – акушерських пунктів та амбулаторій загальної 

практики сімейної медицини – 199,9 тис.грн. (сумки – укладки для сімейних 

лікарів, ростоміри, кушетки, пульсоксиметри, тонометри, ваги для дорослих та 

новонародженних, офтальмоскопи, стіл пелинальний та інше). 

              По спеціальному фонду за рахунок коштів бюджету розвитку селищної 

ради придбано   ноутбуки для сімейних лікарів  в сумі 67,3 тис.грн. 

    По КПКВК  0112146 «Відшкодування  вартості лікарських засобів для 

лікування окремих захворювань» за рахунок коштів субвенція з місцевого 
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бюджету на відшкодування вартості лікарських засобів для  лікування окремих 

захворювань за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету   

профінансовано видатків в сумі 610,5 тис.грн., що становить 96,1 % планових 

призначень, видано 9656 рецептів на ліки.  До державного бюджету повернуто 

кошти субвенції в сумі 25,0 тис.грн.   

    Кредиторська заборгованість станом на 01.01.2019 року відсутня. 

  По КПКВК 0112152  «Інші програми та заходи у сфері охорони 

здоров"я»   на виконання  Програми покращення надання медичної допомоги 

хворим, які потребують гемодіалізу на 2018-2019 роки  для надання медичної 

допомоги хворим, які потребують гемодіалізу, профінансовано коштів в сумі  

66,1  тис. грн., з них 51,8 тис. грн. – кошти селищного бюджету, 14,3 тис.грн. – 

інша субвенція з селищного бюджету Меджибізької селищної ради. 

    По КПКВК 0119410 «Субвенція з місцевого бюджету  на здійснення 

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

рахунок коштів медичної субвенції» перераховано  медичну субвенцію 

районному бюджету на утримання Летичівської ЦРЛ  в сумі 12414,9 тис.грн.  

    По КПКВК 0119130 «Дотація з місцевого  бюджету на здійснення 

переданих  з державного бюджету  видатків з утримання закладів освіти та 

охорони здоров"я за рахунок відповідної  додаткової дотації з державного 

бюджету»  профінансовано видатки в сумі  450,0 тис.грн. на оплату комунальних 

послуг та енергоносіїв Летичівській ЦРЛ. 

     По галузі «Соціальний захист та соціальне забезпечення» 

профінансовано видатки селищного бюджету в сумі 5762,3 тис.грн., в  тому 

числі по загальному фонду - 5556,3 тис.грн., по спеціальному фонду – 206,0 

тис.грн. 

По КПКВК 0113104  „Забезпечення соціальними послугами за місцем 

проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв»язку з 

похилим віком, хворобою, інвалідністю” по загальному фонду профінансовано  

видатки в сумі 3946,4 тис.грн., що складає 100 % планових призначень. Видатки 

на оплату праці з нарахуваннями становили  3884,8 тис.грн., або 98,4 % у 

загальній структурі видатків, на оплату енергоносіїв спрямовано коштів у сумі 

31,4 тис.грн., що становить 0,8 % загальних видатків, на придбання 

медикаментів використано 3,0 тис.грн., інші поточні видатки профінансовано в 

сумі 27,2 тис.грн. 

         Кредиторська заборгованість по загальному фонду відсутня. 

 По спеціальному фонду за рахунок власних надходжень установи 

профінансовано видатки на суму 164,3 тис. грн. (з них профінансовано 

капітальні видатки в сумі 47,0 тис.грн. (придбано 2 комп’ютера і мойка) та 

поточні видатки в сумі 117,3 тис.грн. (придбано 16 велосипедів для соціальних 

робітників, обладнання для надання перукарських послуг, паливно-мастильні 

матеріали та  запчастин до трактора і автомобіля).   

По КПКВК 0113242 „Інші заходи у сфері соціального захисту і 

соціального забезпечення” спрямовано кошти загального фонду селищного 

бюджету в сумі 676,6 тис. грн., в тому числі на надання матеріальної допомоги 

на поховання  малозабезпечених одиноких громадян, які на момент смерті не 

працювали – 37,2 тис.грн., на лікування важкохворих громадян – 468,4 тис.грн., 
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матеріальна допомога   сім"ям  або батькам загиблим та безвісти зниклих в АТО 

- 70,0 тис.грн., матеріальна допомога сім»ям громадян, демобілізованих з 

військової  строкової служби  в Збройних силах України – 14,0 тис.грн., 

матеріальна допомога на вирішення  соціально - побутових потреб – 15,0 

тис.грн., одноразова матеріальна допомога матерям - героїням – 65,0 тис.грн.,  

одноразової матеріальної допомоги   сім’ям, що проходить військову службу за 

контрактом – 7,0 тис.грн. 

             По КПКВК 0113192 „Надання фінансової  підтримки громадським 

організаціям   ветеранів і осіб з інвалідністю, діяльність яких має соціальну 

спрямованність” на виконання заходів програм  соціальної, трудової, медичної 

реабілітаційної допомоги інвалідам другої світової  війни, учасникам бойових 

дій, учасникам війни, дітям війни, ветеранам праці, людям похилого віку   на 

2016-2020 роки;  соціальної підтримки, трудової і медичної реабілітації та 

інтеграції Летичівського районного товариства інвалідів Всеукраїнської 

організації інвалідів «Союз організацій інвалідів України» на 2016 – 2020 роки;  

соціальної підтримки, трудової і медичної реабілітації та інтеграції інвалідів по 

зору Летичівської ТПО УТОС  на 2016-2018 роки для  профінансовано   

громадським організаціям кошти в сумі 93,1 тис.грн., в тому числі по загальному 

фонду – 83,1 тис.грн., по спеціальному фонду – 10,0 тис.грн., а саме 

- Летичівське районне товариство інвалідів – 20,0 тис.грн.; 

- Районна рада ветеранів війни і праці – 50,0 тис.грн., 

- Летичівське районне товариство УТОС –23,1 тис.грн. 

 

По КПКВК 0113121 „Утримання та забезпечення  діяльності центрів 

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

загальному фонду селищного бюджету в сумі 525,6 тис. грн., що становить 98,3 

% до планових призначень 2018 року. На оплату праці з нарахуваннями 

спрямовано 469,0 тис.грн., що становить  89,2 % в загальній структурі видатків.   

 На виконання програми  подальшого вдосконалення соціальної роботи у 

Летичівській об’єднаній територіальній громаді на 2017-2019 роки 

профінансовано видатки в сумі 50,0 тис.грн. на здійснення заходів, спрямованих 

на соціальний захист незахищених категорій   дітей. 

 

            По КПКВК 0613131 «Здійснення заходів  та реалізація проектів на 

виконання Державної цільової соціальної програми «Молодь України» на 

виконання заходів соціальної програми “Молодь Летичівщини” на 2018-2022 

роки профінансовано видатки в сумі 96,3 тис.грн. Оздоровленням та 

відпочинком в стаціонарних закладах  охоплено 18 дітей  шкільного віку.     

По КПКВК 1013140 «Оздоровлення та відпочинок дітей (крім заходів з 

оздоровлення дітей, що здійснюється  за рахунок коштів на оздоровлення 

громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи» на 

виконання програми  оздоровлення та відпочинку дітей Летичівської селищної  

об’єднаної територіальної громади   на 2016-2020 роки по загальному фонду 

профінансовано видатки  в сумі 230,3 тис.грн. З них для придбання продуктів 

харчування спрямовано   26,6 тис.грн. на  проведення збору дитячо-юнацької 

військово-патріотичної гри «Сокіл» («Джура») та таборування наметового 
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табору «Летичівська січ», охоплено відпочинком 157 дитини. Кошти в сумі 149,1 

тис.грн. спрямовано на оздоровлення  77 талановитих, обдарованих дітей  на 

морі у смт Залізний порт Херсонської області. По спеціальному фонду за 

рахунок благодійних внесків профінансовано видатки в сумі 31,7 тис.грн., які 

спрямовані на придбання продуктів харчування на таборування наметового 

табору «Летичівська січ». 

 

  По галузі „Фізична культура і спорт” за 2018 рік профінансовано 

видаткову частину селищного бюджету на суму 1375,6 тис.грн., в тому числі 

видатки  загальному фонду становили 1063,4 тис.грн., що складає 99,7 % 

планових призначень,  спеціального фонду – 312,2 тис.грн.  

         По КПКВК 1015031 «Утримання та навчально – тренувальна робота 

комунальних дитячо – юнацьких спортивних шкіл» видатки загального 

фонду   склали 913,1 тис.грн., з них на заробітну плату з нарахуваннями 

перераховано 858,3 тис.грн., що становить 94 % в загальній структурі видатків, 

оплату енергоносіїв – 19,7 тис.грн., інші поточні видатки – 53,1 тис.грн. (з них   

придбано спортивний інвентар для дитячо-юнацької спортивної школи  на суму 

23,0 тис.грн.) 

 За рахунок коштів бюджету розвитку спеціальному фонду селищної 

ради профінансовано видатки в сумі 312,2 тис.грн. Дані кошти спрямовані  на 

придбання ноутбука, мотокоси, машинки для розмітки поля – 31,2  тис.грн., 

проведено капітальний ремонт системи опалення Летичівської дитячо – 

юнацької спортивної школи – 111,4 тис.грн. та проведено  реконструкцію 

частини допоміжного приміщення під теплогенераторну Летичівської ДЮСШ – 

169,7 тис.грн. 

          На виконання заходів цільової програми розвитку фізичної культури і 

спорту на 2017-2021 роки по КПКВК 1015011 «Проведення  навчально-

тренувальних зборів і змагань з олімпійських видів спорту» профінансовано 

видатки в сумі 102,5 тис.грн., з них 35,5 тис.грн. спрямовано на придбання 

спортивного інвентаря та 67,1 тис.грн. – на відрядження та по КПКВК 1015012 

«Проведення  навчально-тренувальних зборів і змагань з неолімпійських видів 

спорту» профінансовано видатки в сумі 9,8 тис.грн., з них  5,8   тис.грн. -   на 

відрядження. 

По КПКВК 1015051 «Фінансова підтримка регіональних 

всеукраїнських  організацій фізкультурно – спортивної спрямованності для 

проведення навчально – тренувальної та спортивної роботи» на виконання 

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

роки профінансовано видатки в сумі 20,0 тис.грн.  для фінансування 

Летичівської районної громадської організації «Летичівська районна федерація 

футболу» (придбання спортивного інвентарю, забезпечення участі у змаганнях, 

що проводяться на рівні громади тощо). 

 По КПКВК 0116013 „Забезпечення діяльності водопровідно – 

каналізаційного господарства” на виконання програми «Питна вода Летичева» 

профінансовано видатки в сумі 169,5 тис.грн., з них по загальному фонду 

селищного бюджету – 35,4 тис.грн.(для оплати послуг по підключенню 

свердловин сіл Сахни, Гречинці, Майдан -Голенищівський до 
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електропостачання) та по спеціальному фонду- 134,1 тис.грн. (для виготовлення 

і проведення експертизи 3 проектно – кошторисних документацій на проведення 

реконструкції мереж водопостачання  - 89,2 тис.грн. і  2 проектно – кошторисних 

документацій на будівництво нових експлуатаційно – розвідувальних 

свердловин – 44,9 тис.грн. 

 По КПКВК 0116020 „Забезпечення функціонування підприємств, 

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

– комунальні послуги»  по загальному фонду профінансовано видатки в сумі 

214,5 тис.грн. на виконання заходів програми розвитку комунального 

госпрозрахункового підприємства «Злагода» Летичівської селищної ради на 

2016-2018 роки дані кошти спрямовані на розробку паспортів 11 артезіанських 

свердловин, підготовки пакету документів для отримання дозволу на спеціальне 

водокористування, гідродинамічне очищення артезіанської свердловини 

с.Козачки, придбання матеріалів для поточного ремонту водогонів с.Терлівка, 

с.Козачки, вул.Автопарківська смт.Летичів, с.Юрченки і встановлення огорож 

біля свердловин с.Козачки. 

          По КПКВК 0116030 „Організація благоустрою населенних пунктів»  на 

виконання програми благоустрою на території Летичівської селищної ради на 

2018 рік профінансовано видатки  селищного бюджету в сумі 4808,9 тис.грн., в 

тому числі по загальному фонду – 4020,0 тис.грн. та по спеціальному фонду – 

788,9 тис.грн. 

      По загального фонду селищного бюджету профінансовано   видатки по 

благоустрою населенних пунктів громади    в сумі  4020,2 тис.грн., що становить 

98,5 % до планових призначень 2018 року , з них: 

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

благоустрою   –  152,0 тис.грн., 

- придбання предметів, матеріалів для проведення благоустрою населених 

пунктів – 1139,5 тис.грн., а саме електротоварів для вуличного освітлення – 

405,1 тис.грн., будматеріали для поточного ремонту – 229,9 тис.грн.,  секції 

огорожі – 203,9  тис.грн., бензин, запчастини  для бензопил – 35,6 тис.грн.,  

плитка гранітна до пам’ятників  - 69,1 тис.грн.,  дорожні знаки – 47,7 тис.грн., 

контейнера для сміття – 84,0 тис.грн., криничні круги – 12,1 тис.грн., інше – 52,1 

тис.грн. 

- оплата послуг – 2510,9 тис.грн., а саме   послуги по очищенню вулиць,  

тротуарів і доріг – 790,6 тис.грн., послуги по утриманню місць загального 

користування – кладовищ, парків, пам"ятників – 418,5 тис.грн., послуги по 

збиранню  безпечних побутових відходів – 196,0 тис.грн., послуги по зрізці дерев 

– 388,6 тис.грн., оперативно - технічне обслуговування вуличного освітлення – 

166,3 тис.грн., послуги з монтажу лінії електропередач та приєднання до мереж 

вуличного освітлення – 112,9 тис.грн., послуги по очищенню громадських 

кирниць – 99,0 тис.грн., послуги по поточному ремонту огорожі на кладовищі по 

вул. Героїв Крут – 85,5 тис.грн., послуги по поточному ремонту каплички на 

кладовищі  по вул.Б.Хмельницького – 32,5 тис.грн., послуги по встановленню 

дорожніх знаків та фарбуванню розміток пішоходних переходів - 40,5 тис.грн., 

послуги поточного ремонту (облаштуванню) кирниці по вул.Багрія Олександра – 

76,1 тис.грн., послуги по поточному ремонту пам’ятників – 65,5 тис.грн., інші 

послуги – 38,9 тис.грн.      
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- оплата за використану електроенергію по вуличному освітленню – 217,6 

тис.грн. 

          По спеціальному фонду видаткова частина профінансована в сумі  788,9 

тис.грн.  

          За рахунок коштів бюджету розвитку  придбано світильники на сонячних 

батареях – 99,6 тис.грн. світильники паркові металеві – 194,4 тис.грн., фотозона 

«Я люблю Летичів» - 24,6 тис.грн., 3 автобусних зупинки – 55,3 тис.грн., 

дитячий спортивний майданчик для мікрорайону Залетичівка – 19,7 тис.грн.    

Виготовлено проектно – кошторисну документацію на будівництво лінії для 

вуличного освітлення с.Кудинка – 15,5 тис.грн. та проведено експертизу 

проектно – кошторисних документацій на будівництво ліній для вуличного 

освітлення сіл Чапля та Марківці – 2,7 тис.грн.  Крім того на виконання 

програми бюджетування за участі громадськості (Бюджет участі) Летичівської 

селищної ради на 2018-2020 роки на 2018 рік для реалізації  проектів 

облаштування спортивних майданчиків в с.Голенищево та с.Майдан – 

Голенищівський профінансовано коштів в усмі 199,9 тис.грн.   

По  спеціальному фонду  селищного бюджету проведено розрахунки за 

рахунок благодійних внесків  та інших джерел власних надходжень в сумі 177,3 

тис.грн., в тому числі на оплату праці з нарахуваннями по договорах за 

виконання   робіт по благоустрою селища – 17,7 тис.грн., на  придбання   

матеріалів (цемент, пісок, мучки) – 5,6 тис.грн. та придбання 3 комплектів 

дитячих спортивно – ігрових майданчиків в с.Подільське, Буцни, Рудня - 59,3 

тис.грн. та огорожі бетонної в с.Суслівці – 94,7 тис.грн. 

  Кредиторська заборгованість по   загальному та спеціальному фонду 

відсутня. 

 

По галузі культура і мистецтво профінансовано  видатки за 2018 рік в 

сумі 6307,2 тис,грн., в тому числі по загальному фонду -  5946,4 тис.грн., що 

складає 99,7 % планових призначень 2018 року та по спеціальному фонду – 360,8 

тис.грн. Видатки на оплату праці з нарахуваннями  по закладам і установам, що 

фінансуються через головного розпорядника коштів – відділ культури, 

національностей та релігій Летичівської селищної радиви становили 4538,7 

тис.грн., або  76,3 % у загальній структурі видатків, енергоносії профінансовано 

в сумі 230,9 тис.грн., що складає 3,9 % у загальній структурі видатків загального 

фонду.  

 По КПКВК 1014030 «Забезпечення діяльності бібліотек” по загальному 

фонду профінансовано видатки на  суму 2028,1 тис.грн., в т.ч. на оплату праці з 

нарахуваннями – 1714,0 тис.грн., на оплату енергоносіїв 125,7 тис.грн., інші 

поточні видатки – 188,4 тис.грн. За рахунок коштів селищного бюджету 

оновлено матеріально – технічну базу Летичівської дитячої   бібліотеки, а саме 

придбано стелажі, столи, стільці, коврові доріжки на суму 59,1 тис.грн. 

  По спеціальному фонду видаткова частина профінансована в сумі  31,5 

тис.грн. За рахунок коштів бюджету розвитку поповнено бібліотечний фонд 

Летичівської дитячої бібліотеки   на 4,5 тис.грн. Також  проведено розрахунки за 

рахунок благодійних внесків  та інших джерел власних надходжень на суму 27,0 

тис.грн. (по КЕКВ 3110 придбано принтер в Козачківську сільську бібліотеку  - 

7,4 тис.грн. і поповнено бібліотечний фонд по сільських бібліотеках та 
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Летичівській публічній бібліотеці -  16,6 тис.грн., по КЕКВ 2210 матеріали для 

проведення поточного ремонту  – 3,0 тис.грн.) 

 По КПКВК 1014060 „Забезпечення діяльності палаців і будинків 

культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних заклади” 
профінансовано  видатки загального фонду на суму 3656,6 тис.грн. в т.ч. на 

оплату праці  з нарахуваннями  - 2581,3 тис.грн., на оплату енергоносіїв  -  105,2 

тис.грн., інші поточні видатки – 970,1 тис.грн. За рахунок коштів селищного 

бюджету придбано матеріали та оплочено послуги по проведенню поточного 

ремонту дискотечного залу Летичівського будинку культури – 199,9 тис.грн., 

даху сільських будинків культури сіл Козачки та Гречинці – 203,0 тис.грн.,   

фасаду сільського клубу с.Горбасів – 50,2 тис.грн., залу сільського клубу с.Рудня 

– 53,0 тис.грн., сходів сільського клубу с.Лісо – Березівка – 8,4 тис.грн., 

поточний ремонт опалення Летичівського Будинку культури та Ялинівського 

сільського клубу – 174,3 тис.грн. Придбано музичну апаратуру для проведення 

дискотек в Летичівському будинку культури – 115,0 тис.грн. Також придбано і 

встановлено двері  сільський будинок культури с.Ялинівка – 16,8 тис.грн., 

Летичівський будинок культури – 34,8 тис.грн.  

  По спеціальному фонду видаткова частина профінансована в сумі  329,3 

тис.грн. За рахунок коштів бюджету розвитку на виконання програми 

бюджетування за участі громадськості (Бюджет участі) Летичівської селищної 

ради на 2018-2020 роки на 2018 рік для реалізації  проекту облаштування центру 

дозвілля в Голенищівському будинку культури  придбано обладнання для 

організації кіносеансів в сумі 199,4 тис.грн. Також профінансовано видатки в 

сумі 69,7 тис.грн. для виготовлення проектно – кошторисної документації  на  

проведення капітального ремонту даху Летичівського будинку культури. 

3а рахунок благодійних внесків  та інших джерел власних надходжень 

видатки становили 60,2 тис.грн., а саме придбано булер’ян для опалення в 

сільський клуб с.Придужне - 8,2 тис.грн., виплачено заробітну плату з 

нарахуваннями працівникові Летичівського будинку культури, що проводить 

дискотиеки в сумі 20,6 тис.грн. та інші поточні видатки – 31,4 тис.грн. 

          По КПКВК 1011100 „Надання спеціальної освіти школами 

естетичного виховання (музичними, художніми, хореографічними, 

театральними, хоровими, мистецькими)»  профінансовано  видатки по 

загальному фонду в сумі 2015,8 тис.грн., в т.ч. на оплату праці з нарахуваннями 

– 1868,4 тис.грн.,  оплату комунальних послуг та енергоносіїв  -  104,3 тис.грн., 

інші поточні виплати – 43,1 тис.грн.  У 2018 році придбано музичні інструменти, 

стенди, лінолеум  на суму 11,7 тис.грн., замунено  2 металопластикових вікна  - 

8,3 тис.грн. в Летичівській музичній школі. 

           По спеціальному фонду за рахунок власних надходжень   установи 

профінансовано видатки в сумі 127,8 тис.грн., а саме  на  оплату праці з 

нарахуваннями педагогічних працівників – 92,2 тис. грн. та інші поточні видатки  

- 35,6 тис. грн. 

   По КПКВК 1014081 „Забезпечення діяльності інших закладів в галузі 

культури і мистецтва” профінансовано видатки на суму 264,8 тис.грн., в т.ч. на 

оплату праці з нарахуваннями 243,4  тис.грн. 

            Станом на 01.01.2019 року кредиторської заборгованності по галузі 

«Культура і мистецтво»  не рахується. 
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          По КПКВК 0117361 „Співфінансування інвестиційних проектів, що 

реалізуються за рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку»  

по спеціальному фонду профінансовано видатки в сумі 150,0 тис.грн. для 

співфінансування реконструкції очисних споруд смт.Летичів. 

          По КПКВК 0117362 „Виконання інвестиційних проектів в рамках 

формування інфраструктури об’єднанних територіальних громад»  по 

спеціальному фонду селищного бюджету за рахунок субвенції з державного 

бюджету на розвиток інфраструктури об’єднаних територіальних громад 

профінансовані видатки в сумі 6125,9 тис.грн. Дані кошти були спрямовані: 

- капітальний ремонт (посилення дорожнього покриття) вул. Комарова, смт. 

Летичів Летичівського району, Хмельницької області – 1226,671 тис.грн. 

- придбання транспортного засобу спеціального призначення (сміттєвоз) для 

комунального госпрозрахункового підприємства “Злагода” Летичівської 

селищної ради – 1635,0 тис.грн., 

- придбання та встановлення комплектувальних виробів (сміттєвозне обладнання 

типу ВЛІВ супер міні Б) для транспортних засобів спеціального призначення 

комунального госпрозрахункового підприємства “Злагода” Летичівської 

селищної ради – 432,0 тис.грн. 

- реконструкція лінії водопостачання до приміщення Летичівського 

територіального центру соціального обслуговування по вул. Соборна, 10 в смт 

Летичів, Хмельницької області – 61,906 тис.грн., 

- реконструкція лінії водопостачання від напірної башти до існуючої мережі по 2 

провулку Пушкіна в смт. Летичів, Хмельницької області – 98,770 тис.грн. 

- реконструкція лінії водопостачання від будинку №34 по будинок №83 по 

вул.Кармелюка в смт Летичів, Хмельницької області – 870,734 тис.грн., 

- капітальний ремонт вул. Мазура Василя в смт.Летичів Хмельницької області – 

277,279 тис.грн., 

- капітальний ремонт вул. Войтова в смт.Летичів Хмельницької області – 907,297 

тис.грн., 

- капітальний ремонт  вул.Осліковського від ПК0 до ПК2 в смт. Летичів, 

Хмельницької області – 391,143 тис.грн., 

-придбання стаціонарногогучномовного обладнання для озвучення та 

оповіщеннятериторії про загрозу виникнення надзвичайних ситуацій – 94,736 

тис.грн., 

- придбання течешукача  термоакустичного А-10ТS – 79,0 тис.грн. 

- придбання комплекту протипожежного оснащення – 51,409 тис.грн. 

Кошти субвенції з державного бюджету на розвиток інфраструктури об’єднаних 

територіальних громад в сумі 54,18 грн. повернуто до державного бюджету. 

 По КПКВК 0117363 „Виконання інвестиційних проектів в рамках  

здійснення заходів  щодо соціально – економічного  розвитку окремих 

територій» по спеціальному фонду селищного бюджету профінансовано 

видатки в сумі 1399,2 тис.грн., що становить 83,4 % до планових призначень. 

 За рахунок  субвенції  з державного бюджету місцевим бюджетам на 

здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій та 

за рахунок субвенції з місцевого бюджету на здійснення заходів щодо соціально-

економічного розвитку окремих територій за рахунок залишку коштів 
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відповідної субвенції з державного бюджету, що утворився на кінець 2017 року 

профінансовано видатки в сумі 1384,4  тис.грн., в тому числі: 

- будівництво експлуатаційно – розвідувальної свердловини та мережі  

водопостачання  по вул.Центральній   та вул.Колгоспній  в с.Гречинці  

Летичівського району Хмельницької області – 579,5 тис.грн., 

- будівництво  експлуатаційно – розвідувальної свердловини та мережі  

водопостачання в с.Сахни  Летичівського району Хмельницької області – 297,7 

тис.грн., 

- будівництво  мережі   водопостачання по вул.Центральній, с.Майдан-

Голенищівський  Летичівського району Хмельницької області – 222,0 тис.грн., 

- нове будівництво лінії  електропередач для вуличного освітлення в 

с.Марківці Летичівського району Хмельницької області – 285,2 тис.грн. 

 За разунок коштів селищного бюджету було здійснено співфінансування 

об"єктів на суму 13,9 тис.грн., а саме: 

- будівництво експлуатаційно – розвідувальної свердловини та мережі  

водопостачання  по вул.Центральній   та вул.Колгоспній  в с.Гречинці  

Летичівського району Хмельницької області – 5,9 тис.грн., 

- будівництво  експлуатаційно – розвідувальної свердловини та мережі  

водопостачання в с.Сахни  Летичівського району Хмельницької області – 3,0 

тис.грн., 

- будівництво  мережі   водопостачання по вул.Центральній, с.Майдан-

Голенищівський  Летичівського району Хмельницької області – 2,2 тис.грн., 

- нове будівництво лінії  електропередач для вуличного освітлення в 

с.Марківці Летичівського району Хмельницької області – 2,8 тис.грн. 

  По об’єктах роботи викронанні в обсязі 95 %, в 2019 році планується 

завершення робіт та ведення об’єктів в експлуатацію. 

  Станом на 01.01.2019 року залишок коштів субвенції на здійснення заходів 

щодо соціально-економічного розвитку окремих територій, що планувались на 

будівництво   вищеперерахованих об"єктів становить – 72,6 тис.грн. Кошти 

субвенції на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих 

територій в сумі 179,7 тис.грн. повернуто до державного бюджету, з них по по 

спеціальному фонду – 77,1 тис.грн. (залишки коштів субвенції, що утворилась 

станом на 01.01.2018 року на рахунку селищного бюджету)  та по загальному 

фонду – 102,5 тис.грн. (залишки коштів субвенції, що надавалась з обласного 

бюджету), а саме     будівництво експлуатаційно – розвідувальної свердловини та 

мережі  водопостачання в с.Сахни  Летичівського району Хмельницької області 

– 47,9 тис.грн. і  будівництво  мережі   водопостачання по вул.Центральній, 

с.Майдан-Голенищівський  Летичівського району Хмельницької області – 54,6 

тис.грн. 

  

   Кредиторська заборгованість станом на в 01.01.2019 року відсутня.  

По КПКВК 1017363 „Виконання інвестиційних проектів в рамках  

здійснення заходів  щодо соціально – економічного  розвитку окремих 

територій»  по спеціальному фонду селищного бюджету заплановано  кошти в 

сумі 1465,2 тис.грн. на капітальний ремонт Летичівського будинку культури. В 

2018 році кошти не використовувались. В 2019 році планується  виконання робіт 

по проведенню капітального ремонту будинку культури. 
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По КПКВК 0117367 «Виконання інвестиційних проектів в рамках 

реалізації  заходів, спрямованних  на розвиток системи охорони здоров’я у 

сільській місцевості» профінансовані видатки в сумі 357,8 тис.грн., що 

становить 52,9 %. В 2018 році планувались кошти в сумі   598,4 тис.грн. на 

співфінансування будівництва Новокостянтинівської амбулаторії  загальної 

практики  сімейної медицини  по вул.Центральній в с.Новокостянтинів 

Летичівського району (Летичівська  об’єднана територіальна громада), фактично 

профінансовано 279,5 тис.грн. та 78,3 тис.грн. для співфінансування на 

придбання службового автомобіля, який відповідає критеріям, визначеним МОЗ 

(в тому числі для обслуговування мешканців віддаленних населенних пунктів, 

що розташовані на території обслуговування закладу охорони здоров’я), 

медичних працівників комунальних закладів охорони здоров’я, що працюють у 

сільській місцевості, фактично профінансовано 78,3 тис.грн. 

По КПКВК 0117670 «Внески до статутного капіталу суб’єктів 

господарювання» на виконання заходів програми розвитку комунального 

госпрозрахункового підприємства «Злагода» Летичівської селищної ради на 

2016-2018 роки  за рахунок бюджету розвитку  профінансовано видатки 

селищного бюджету  в сумі 200,0 тис.грн. для поповнення статутного фонду 

КГП «Злагода». Кошти були перераховано для  придбання зварювального 

апарата – 6.2 тис.грн., 4 насосних агрегати – 57,6 тис.грн., насос фекальний – 9.3 

тис.грн., 2 станції управління захисту- 21.8 тис.грн., 2 мотокоси – 23.6. тис.грн., 2   

бензопили– 25.5 тис.грн., кущоріз – 19.4 тис.грн., комп’ютерна техніка – 36.6 

тис.грн 

По КПКВК 0116430 «Розробка схем планування та забудови територій 

(містобудівної документації)» по спеціальному  фонду селищного бюджету 

(бюджет розвитку) профінансовано  видатки в сумі 77,6 тис.грн., що становить 

38,8 % до запланованого. За рахунок коштів селищного бюджету  оплочено 

видатки по виготовленню історико - опорного плану на встановлення меж 

смт.Летичів.  

Кредиторська заборгованість по коду відсутня.  

По КПКВК 0117130 „Здійснення заходів з землеустрою” на виконання 

програми здійснення землеустрою  на території Летичівської селищної ради на 

2018 рік  профінансовано  видатки по загальному фонду в сумі 164,3 тис.грн., а 

саме роботи по розробленню проекту землеустрою  щодо відведення 13-ти 

земельних ділянок (сіл Кудинка, Майдан-Вербецький, Чапля, Подільське, Рудня, 

Копитенці, Попівці, Юрченки, Антонівка, Буцни, Прилужне, Голенищево та 

Майдан - Голенищівський) із земель державної власності 

сільськогосподарського  призначення в комунальну власність  для громадських 

пасовищ – 72,9 тис.грн. та  виготовлення проекту землеустрою  щодо 

встановлення меж  адміністративної території сіл Вербка, Терлівка, Суслівці, 

Свічна, Рудня  – 91,4 тис.грн.   

 Кредиторська заборгованість по коду  відсутня.  

 

По КПКВК 1017461 „Утримання та розвиток автомобільних доріг  та 

дорожньої інфраструктури  за рахунок коштів місцевого бюджету»  

профінансовано видатки в сумі 8137,3 тис.грн., в тому числі по загальному 
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фонду касові видатки становили 3569,1 тис.грн., або 96,4 % до планових 

призначень та по спеціальному фонду – 4568,2  тис.грн. або 79,1 % до плану. 

По загальному фонду проведено фінансування поточного ремонту 

комунальних доріг на суму 2631,0 тис.грн. (в тому числі по смт.Летичів –  961,9 

тис.грн. і  по населенних пунктах громади – 1669,1 тис.грн.),  експлуатаційне 

утримання доріг – 416,7 тис.грн. та зимове утримання доріг – 351,4 тис.грн.  На  

виконання програми розвитку автомобільних доріг загального користування 

місцевого значення на території  Летичівської селищної ради   на 2016-2018 роки  

для проведення поточного ремонту автомобільної дороги загального 

користування місцевого значення Летичів – Рудня перераховано  кошти в сумі   

170,0 тис.грн.  

         По спеціальному фонду  за рахунок   коштів бюджету розвитку  

профінансовано видатки в сумі 4568,2 тис.грн., в тому числі: 

- капітальний ремонт тротуару по вул.Кармалюка смт.Летичів – 339,2 тис.грн., 

- капітальний ремонт (посилення дорожнього покриття) вул.Юрія Бурка 

с.Голенищево – 1220,5 тис.грн., 

- капітальний ремонт вул.Шевченка смт.Летичів – 456,7 тис.грн., 

- капітальний ремонт вул.Смолінського Леонідавід будинку № 29 до 

пров.Чапаєва смт.Летичів – 1700,0 тис.грн., 

- капітальний ремонт вул.Зубкова Івана смт.Летичів – 728,4 тис.грн. 

- виготовлення проектно – кошторисних документацій та проведення експертизи 

по капітальному ремонту доріг та тротуарів -  123,4 тис.грн.  

         По КПКВК 0118130 “Забезпечення діяльності місцевої пожежної 

охорони” на виконання програми  захисту  населення  і  територій від  

надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру  на території 

Летичівської селищної ради на 2016-2020 роки  з загального фонду селищного 

бюджету профінансовано видатки на утримання двох частин місцевої пожежної 

охорони в с.Гречинці  та с.Голенищево в сумі 563,4 тис.грн., що складає 97,9 % 

річних планових призначень. Дані кошти перераховано  на виплату заробітної 

плати з нарахуваннями в сумі 499,6 тис.грн., що становить 88,7 % в загальній 

структурі видатків.  На оплату паливно – мастильних матеріалів та придбання 

запчастин  спрямовано коштів  в сумі 43,2 тис.грн. та оплату  енергоносіїв  - 16,5 

тис.грн.  

Станом на 01.01.2019 р. кредиторська заборгованість по загальному та 

спеціальному фонду відсутня. 

 

 По КПКВК 0118110 „Заходи із запобігання та ліквідації 

надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха”  на виконання програми  

захисту  населення  і  територій від  надзвичайних ситуацій техногенного та 

природного характеру  на території Летичівської селищної ради на 2016-

2020 роки профінансовано  видатки в сумі 39,9 тис.грн. Дані кошти 

перераховано для створення   матеріального резерву щодо попередження або 

ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій.   В 2018 році на ліквідацію наслідків 

стихійного лиха з місцевого матеріального резерву було виділено 32 листки 

шиферу на загальну суму 4,8 тис.грн., які використанні для перекриття покрівлі 

двох будинків громадян с.Бохни 
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По КПКВК 0118120 „Заходи з організації рятування на водах” 
проведено видатки на утримання станції рятування на водах в сумі 215,9 

тис.грн., що становить 97  % планових призначень. На оплату праці з 

нарахуваннями спрямовано  100,1  тис. грн., що складає 46,4 % у загальній 

структурі видатків. На оплату енергоносіїв профінансовано видатків в сумі  2,7 

тис.грн. Видатки на виплату пільгової пенсії в 2018 році становлять  8,2  тис.грн.  

Станом на 1 січня 2019 року кредиторська заборгованість   відсутня. 

 

По КПКВК 0118312 «Утилізація відходів» на виконання програми 

забезпечення екологічного безпечного збирання, перевезення, захоронення 

відходів у населених пунктах Летичівської селищної об’єднаної територіальної 

громади на 2018 рік видатки спеціального фонду профінансовано в сумі 84,8 

тис.грн., а саме оплата послуг по упорядкуванню сміттєзвалища. 

Залишки коштів на початок звітного року становили  24,7 тис.грн., на кінець 

звітного року – 16,7 тис.грн. Протягом 2018 року надходження коштів фонду 

охорони навколишнього середовища склали 76,8 тис.грн.  

Кредиторська заборгованість відсутня. 

По КПКВК 0117110 «Реалізація програм в галузі сільського 

господарства» на виконання програми підтримки сільськогосподарських 

товаровиробників на території Летичівської селищної ради на 2017-2018 роки 

профінансовано видатки по загальному фонду в сумі 141,8 тис.грн., а саме на   

відшкодування вартості доїльних апаратів вітчизняного виробництва, придбаних 

протягом періоду дії програми для сімей, що утримують не менше 3 корів, в 

розмірі 50% вартості   (відшкодовано вартість доїльних апаратів 36 мешканцям 

громади, середня вартість відшкодування 3939 грн.). 

По КПКВК 0119770 „Інші субвенції з місцевого бюджету”   в 2018 р. 

селищним бюджетом надано іншу субвенцію районному бюджету по загальному 

фонду в сумі 4248,5 тис.грн., в тому числі: 

- для виплати заробітної плати з нарахуваннями   працівникам Летичівської 

ЦРЛ – 1510,0 тис.грн., 

- для придбання матеріалів та оплати послуг по проведенню поточного 

ремонту приміщень   Летичівської ЦРЛ – 960,7 тис.грн., 

- придбання обладнання для  Летичівської ЦРЛ -  96,2   тис.грн., 

- на виконання заходів по лікуванню хворих на цукровий та нецукровий 

діабет – 155,9 тис.грн. 

- техобслуговування, поточний ремонт та заміна обладнання 

трансформаторної підстанції   – 36,6 тис.грн., 

 - проведення метрологічної повірки засобів вимірювальної техніки – 23,3 

тис.грн. 

 - придбання реактивів в лабораторію – 3,0 тис.грн., 

- на виконання заходів програми  профілактики і боротьби зі сказом в 

Летичівській ОТГ на 2018 – 2019 роки для закупівлі щеплювального матеріалу – 

15,3  тис.грн., 

 - відшкодування втрат перевізникам  від пільгового перевезення окремих 

категорій  громадян на міських та приміських маршрутах – 985,2 тис.грн., 

- забезпечення санаторно – курортного лікування – 7,1 тис.грн., 

- відшкодування  пільг з послуг зв"язку – 50,0 тис.грн., 



 26 

- для забезпечення виплати  грошової компенсації   фізичним особам, які 

надають соціальні послуги громадянам похилого віку, інвалідам, дітям – 

інвалідам, хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують сторонньої 

допомоги (відповідно до постанови КМУ від 29.04.2004 р № 558) – 29,4 тис.грн.,  

- на виконання програми Летичівської районної ради  «Соціальна підтримка 

громадян  Летичівського району  за принципом «Єдиного вікна» та «Мобільного 

соціального офісу»  - 15,0 тис.грн., 

- на виконання районної програми функціонування ЦНАПу – 12,0 тис.грн., 

- на виконання районної програми безоплатної правової допомоги та 

правової освіти населення Летичівського району – 2,9 тис.грн., 

-  на виконання районної програми  розвитку державної реєстрації речових 

прав на нерухоме майно – 5,0 тис.грн., 

- на виконання районної програми мобілізаційної підготовки місцевого 

значення – 4,6 тис.грн., 

- на виконання районної програми розвитку архівної справи  -  32,1 тис.грн., 

- на виконання районної програми соціального захисту дітей Летичівського 

району – 4,0 тис.грн., 

- для виплати заробітної плати з нарахуваннями   працівникам Летичівської 

районної ради – 220,2 тис.грн. 

- на утримання Летичівської районної ради – 80,0 тис.грн. 

    По КПКВК 0119800 „Субвенція з місцевого бюджету  державному 

бюджету на виконання програм соціально – економічного та культурного 

розвитку регіонів” – в 2018 р. селищним бюджетом по загальному фонду  було 

профінансовано видатки в сумі 299,7 тис.грн. , в тому числі на виконання 

програм: 

 -  комплексної програми  мобілізації зусиль  Летичівської селищної ради та 

Управління Державної казначейської служби України у Летичівському районі 

Хмельницької області  по покращенню обслуговування розпорядників і 

одержувачів коштів селищного бюджету та забезпечення організації заходів  

пожежної безпеки в приміщенні Управління Державної казначейської служби 

України у Летичівському районі Хмельницької області на 2018-2019 роки.   -  

16,0 тис.грн. , 

- програми мобілізації зусиль Летичівської селищної ради та Летичівського 

відділення Красилівської об’єднаної державної податкової інспекції ГУ ДФС у 

Хмельницькій області щодо організації сервісного обслуговування платників 

податків, створення комфортних умов платникам податків та належного їх 

обслуговування на 2017-2019 роки – 30,7 тис.грн., 

 - програми профілактики правопорушень та боротьби зі злочинністю на 

території Летичівської селищної   на 2016-2020 роки – 55,0 тис.грн.,   

- програми покращення координації та повсякденної (оперативної) 

діяльності громадських формувань з охорони громадського порядку на території 

Летичівської селищної ради  на 2016 – 2020 роки – 40,0 тис.грн. , 

 -  програма забезпечення національної безпеки на території Летичівської 

селищної об’єднаної територіальної громади  Хмельницької області на 2017-

2018 роки -  50,0 тис.грн.   

 - програми забезпечення заходів щодо проведення призову громадян 

України на строкову військову службу, призову на військову службу за 
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контрактом та по підготовці до мобілізації військовозобов»язаних на території  

Летичівської селищної ради на 2016-2017 роки – 50,0 тис.грн., 

- програми  захисту  населення  і  територій від  надзвичайних ситуацій 

техногенного та природного характеру  на території Летичівської селищної ради 

на 2016-2020 роки –  55,0   тис.грн., 

- програми забезпечення якісного обслуговування та соціальної підтримки 

населення на території Летичівської селищної об’єднаної територіальної 

громади Хмельницької області на 2018 рік – 3,0 тис.грн. 

  По КПКВК 0118420 «Інші заходи у сфері засобів масової інформації» на 

виконання програми  підтримки  місцевих засобів масової інформації на 2017-

2020 роки профінансовано видатки в сумі 42,2 тис.грн. для забезпечення 

інформування населення про актуальні питання соціально-економічного і 

суспільно-політичного життя громади через друковані засоби масової 

інформації. 

         По КПКВК 0118700 „Резервний фонд” затверджені планові показники 

на 2018 рік складають 120,0 тис.грн. Кошти резервного фонду не 

використовувались. Залишок асигнувань на 01.01.2019р. складає 120 тис.грн. 

           По КПКВК 0120180 «Інша діяльність у сфері державного управління» 
на виконання програми   розвитку трудового архіву Летичівської селищної ради 

на 2015-2018 роки профінансовано видатки в сумі 346,0 тис.грн., в тому числі за 

рахунок коштів селищного бюджету – 247,0 тис.грн. та коштів іншої субвенції 

Меджибізької селищної ради – 99,0 тис.грн.  

По загальному фонду селищного бюджету профінансовано видатки в сумі 

335,4 тис.грн., або 99,9 % до річних планових призначень. На оплату праці з 

нарахуваннями касові видатки становили 290,9 тис.грн., що становить 84,1 % в 

загальній структурі, на оплату енергоносіїв перераховано коштів в сумі 19,1 

тис.грн., або 5,7 %, інші поточні видатки  - 25,4 тис.грн..  

По спеціальному фонду селищного бюджету касові видатки становили 

10,6 тис.грн. (придбано комп’ютер для роботи підрозділу). 

 

                5. Фінансування 
    Протягом року на підставі рішень селищної  ради проведено розподіл  

вільних залишків коштів, які утворилися станом на 1.01.2018 р. в сумі 6142,4  

тис.грн. а саме: 

-  на забезпечення виплати заробітної плати і нарахувань в сумі – 179,6 тис.грн.; 

- на оплату медикаментів  в сумі – 39,7 тис.грн.; 

- на проведення капітальних видатків бюджетних установ в сумі – 2056,1 

тис.грн.; 

- на оплату інших видатків в сумі 3867,0 тис.грн. 

           Станом на 1 січня 2019 року залишилися невикористаними залишки: 

по загальному фонду – 5582,6 тис.грн., з них: 

- залишок освітньої субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам – 683,8 

тис.грн., 

- субвенція з місцевого бюджету на здійснення переданих видатків у сфері освіти 

за рахунок коштів освітньої субвенції- 500,0 тис.грн. 
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- субвенція за рахунок залишку коштів освітньої субвенції з державного 

бюджету місцевим бюджетам, що утворився на початок бюджетного періоду  - 

37,3 тис.грн.,  

- субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів 

щодо соціально-економічного розвитку окремих територій – 1537,8 тис.грн.; 

 по спеціальному фонду – 1082,2 тис.грн., з них: 

 - бюджет розвитку – 318,9 тис.грн; 

 - фонд забруднення навколишнього середовища – 16,7 тис.грн; 

  - надходження від сплати податку з власників транспортних засобів та збору                  

за першу реєстрацію – 2,9 тис.грн.; 

  - відшкодування втрат сільськогосподарського виробництва –  16,0тис.грн. 

  - власні надходження установ – 596,1 тис.грн., 

 - субвенція за рахунок залишку коштів освітньої субвенції з державного        

бюджету місцевим бюджетам, що утворився на початок бюджетного періоду  – 

131,6 тис.грн.  

            У 2018 році позичка ДКУ для покриття тимчасових касових розривів  не 

надавалась. 

 

           6.Кредитування  

            На виконання програми підтримки індивідуального житлового 

будівництва на селі та поліпшення житлово-побутових умов сільського 

населення "Власний дім" на 2016-2020 роки  за рахунок коштів селищного 

бюджету  здійснено фінансування в сумі 40,0 тис.грн. для придбання житла 

громадян, що проживають на території селищної ради, з якими укладено 

договора, а саме  Смутко О.В. та Бачинська І.П. 

Протягом  2018 року фінансовим відділом Летичівської селищної ради 

проводились робота щодо   правильності складання, затвердження та виконання 

кошторисів та планів використаня коштів установами та організаціями, які 

фінансуються з селищного бюджету.  

 

                   7.Міжбюджетні трансферти 

 

          В 2018 році  до бюджету селищної ради надійшло  субвенцій з Державного 

і обласного бюджету   по загальному та спеціальному фонду в сумі 60682,3 

тис.грн. 

         В 2018 році  освітньої субвенції з  державного бюджету надійшло  34325,3 

тис.грн.  За рахунок коштів освітньої субвенції профінансовано видатки на 

заробітну плату з нарахуваннями педагогічним працівникам загальноосвітніх 

навчальних закладів селищної ради в сумі 33641,5 тис.грн.    Залишок коштів  

станом на 01.01.2019 року становить 683,8 тис.грн. 

         Медичної субвенції за звітний рік  до бюджету громади надійшло 15154,6 

тис.грн., з них для фінансування Летичівської ЦРЛ районному бюджету 

перераховано кошти  в сумі 12414,9 тис.грн.,  КЗ ЦПМСД за рахунок коштів 

субвенції профінансовано  в сумі 2739,7 тис.грн. Дані кошти спрямовано на 

виплату заробітної плати з нарахуваннями, придбання медикаментів  та інших 

послуг та придбання матеріалів.  
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         Відповідно до Постанови КМУ  № 200 від 16.03.2016 року «Деякі питання 

субвенції  з державного бюджету місцевим бюджетам на формування 

інфраструктури ОТГ»  бюджету Летичівської селищної ради передбачено 

субвенцію   з державного бюджету на розвиток інфраструктури об’єднаних 

територіальних громад профінансовані видатки в сумі 6126,0 тис.грн. Дані 

кошти були спрямовані: 

- капітальний ремонт (посилення дорожнього покриття) вул. Комарова, смт. 

Летичів Летичівського району, Хмельницької області – 1226,671 тис.грн. 

- придбання транспортного засобу спеціального призначення (сміттєвоз) для 

комунального госпрозрахункового підприємства “Злагода” Летичівської 

селищної ради – 1635,0 тис.грн., 

- придбання та встановлення комплектувальних виробів (сміттєвозне обладнання 

типу ВЛІВ супер міні Б) для транспортних засобів спеціального призначення 

комунального госпрозрахункового підприємства “Злагода” Летичівської 

селищної ради – 432,0 тис.грн. 

- реконструкція лінії водопостачання до приміщення Летичівського 

територіального центру соціального обслуговування по вул. Соборна, 10 в смт 

Летичів, Хмельницької області – 61,906 тис.грн., 

- реконструкція лінії водопостачання від напірної башти до існуючої мережі по 2 

провулку Пушкіна в смт. Летичів, Хмельницької області – 98,770 тис.грн. 

- реконструкція лінії водопостачання від будинку №34 по будинок №83 по 

вул.Кармелюка в смт Летичів, Хмельницької області – 870,734 тис.грн., 

- капітальний ремонт вул. Мазура Василя в смт.Летичів Хмельницької області – 

277,279 тис.грн., 

- капітальний ремонт вул. Войтова в смт.Летичів Хмельницької області – 907,297 

тис.грн., 

- капітальний ремонт  вул.Осліковського від ПК0 до ПК2 в смт. Летичів, 

Хмельницької області – 391,143 тис.грн., 

-придбання стаціонарногогучномовного обладнання для озвучення та 

оповіщеннятериторії про загрозу виникнення надзвичайних ситуацій – 94,736 

тис.грн., 

- придбання течешукача  термоакустичного А-10ТS – 79,0 тис.грн. 

- придбання комплекту протипожежного оснащення – 51,409 тис.грн. 

Кошти субвенції з державного бюджету на розвиток інфраструктури об’єднаних 

територіальних громад в сумі 54,18 грн. не використано та повернуто до 

державного бюджету в зв’язку з економією. 

     В бюджеті селищної ради на 2018 рік було передбачено субвенцію з 

державного бюджету на здійснення заходів щодо соціально – економічного 

розвитку окремих територій в сумі 1762,1 тис.грн. та субвенцію з місцевого 

бюджету на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих 

територій за рахунок залишку коштів відповідної субвенції з державного 

бюджету, що утворився на кінець 2017 року – 889,1 тис.грн. і в селищному 

бюджеті рахувався залишок невикористаних коштів субвенції на здійснення 

заходів щодо соціально – економічного розвитку територій в сумі 450,6 тис.грн.     

Фактично профінансовано видатків на суму  1384,4  тис.грн., в тому числі: 
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- будівництво експлуатаційно – розвідувальної свердловини та мережі  

водопостачання  по вул.Центральній   та вул.Колгоспній  в с.Гречинці  

Летичівського району Хмельницької області – 579,5 тис.грн., 

- будівництво  експлуатаційно – розвідувальної свердловини та мережі  

водопостачання в с.Сахни  Летичівського району Хмельницької області – 297,7 

тис.грн., 

- будівництво  мережі   водопостачання по вул.Центральній, с.Майдан-

Голенищівський  Летичівського району Хмельницької області – 222,0 тис.грн., 

- нове будівництво лінії  електропередач для вуличного освітлення в 

с.Марківці Летичівського району Хмельницької області – 285,2 тис.грн. 

 Залишок коштів субвенції з державного бюджету на здійснення заходів 

щодо соціально – економічного розвитку окремих територій станом на 

01.01.2019 року становить 1537,8 тис.грн. 

 Кошти субвенції на здійснення заходів щодо соціально-економічного 

розвитку окремих територій в сумі 179,7 тис.грн. повернуто до державного 

бюджету, з них по загальному фонду – 102,5 тис.грн.  (залишки коштів субвенції, 

що надавалась з обласного бюджету), по спеціальному фонду – 77,1 тис.грн. 

(залишки коштів субвенції, що утворилась станом на 01.01.2018 року на рахунку 

селищного бюджету)  

      До загального фонду бюджету надійшло субвенції з місцевого бюджету 

на здійснення переданих видатків у сфері освіти за рахунок коштів освітньої 

субвенції в сумі 500,0 тис.грн. Кошти субвенції не використовувались. 

   Надходження субвенції з місцевого бюджету на надання державної 

підтримки особам з особливими освітніми потребами за рахунок відповідної 

субвенції з державного бюджету в 2018 році сттановили 215,5 тис.грн., фактично 

використано коштів  на суму 210,9 тис.грн., а саме на заробітну плату з 

нарахуваннями за корекційні години – 67,0 тис.грн.,  придбано 4 принтера на 

суму 17,9 тис.грн., а по спеціальному фонду  профінансовано капітальні  видатки 

в сумі  126,0 тис.грн. (придбано 4 планшети, 1 принтер, 1 магнітну дошку, 3 

набори офісних меблів, 1 проектор, 1 інтерактивний модуль). Кошти субвенції  в 

сумі 4,6 тис.грн. повернуто  до державного бюджету в єв’язку з економією. 

             До спеціального фонду бюджету Летичівської селищної ради в 2018 

році надійшло 1671,3 тис.грн. субвенції з місцевого бюджету за рахунок 

залишку коштів освітньої субвенції, що утворився на початок бюджетного 

періоду. Кошти субвенції спрямовано на придбання шкільного автобуса – 

1188,6 та для оснащення закладів загальної середньої освіти з 

поглибленим/профільним вивченням природничих та математичних предметів 

та опорних шкіл засобами навчання, у тому числі кабінетами  фізики, хімії, 

біології, географії, математики мультимедійними засобами навчання  

придбання персональних комп"ютерів та техніки для друкування, копіювання, 

сканування та ламінування з витратними матеріалами і для придбання 

персональних комп"ютерів та техніки для друкування, копіювання, сканування 

та ламінування з витратними матеріалами. Не використанні кошти субвенції в 

сумі 2,1 тис.грн. повернуто до державного бюджету в зв’язку з економією. 

             До  бюджету селищної ради в 2018 році надійшло 616,9 тис.грн. 

субвенції з місцевого бюджету на забезпечення якісної, сучасної та доступної 

загальної середньої освіти `Нова українська школа` за рахунок відповідної 
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субвенції з державного бюджету. Кошти використані в сумі 584,0 тис.грн.,  до 

державного бюджету повернуто 32,9 тис.грн. субвенції в зв’язку з 

невикористанням.  За рахунок коштів субвенції придбано комп’ютерне 

обладнання, дидактичний матеріал та меблі для початкових класів нової 

української школи. 

            Для відшкодування вартості лікарських засобів   у бюджеті 

Летичівської селищної ради передбачено видатки в сумі 635,5 тис.грн. за 

рахунок субвенції з місцевого бюджету на відшкодування вартості лікарських 

засобів для лікування окремих захворювань за рахунок відповідної субвенції з 

державного бюджету. Фактично використано коштів субвенції в сумі 610,5 

тис.грн., 25,0 тис.грн. повернуто до державного бюджету в зв’язку з 

невикористанням. 

 


