
УКРАЇНА
ВІННИЦЬКА ОБЛАСТЬ ВІННИЦЬКИЙ РАЙОН

ЛУКА-МЕЛЕШКІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

РІШЕННЯ № 616

21 серпня 2019 року                                                              26 сесія 7 скликання
с.Лука-Мелешківська

Про затвердження звіту про виконання Лука-Мелешківського сільського
бюджету за І півріччя 2019 року

Керуючись  п.23  ст.26  Закону  України  «Про  місцеве  самоврядування  в
Україні», п.4 ст. 80 Бюджетного Кодексу України та розглянувши інформацію
про  виконання Лука-Мелешківського сільського бюджету, сільська рада

                                                ВИРІШИЛА:

1. Затвердити звіт про виконання  Лука-Мелешківського  сільського бюджету
за І півріччя 2019 року (звіт додається): 

по доходах в загальній сумі  28933987,81 грн., в тому числі:
-    по доходах загального фонду в сумі 28264978,21грн.,
-    по доходах спеціального фонду в сумі 669009,60 грн.     

по видатках в загальній сумі 25995976,05 грн., в тому числі:
-    по видатках загального фонду в сумі 25511054,72 грн.,
-    по видатках спеціального фонду в сумі 484921,33 грн. 

Сільський  голова                                                                     Володимир  Сич

 
     



 

Звіт про  виконання бюджету 
Лука-Мелешківської ОТГ за І півріччя 2019рік.

с. Лука - Мелешківська
МФО 802015
Код ЄДРПОУ 04329856
Банк отримувача ГУ ДКСУ у Вінницькій області
р/р 31423000700830

 На бюджеті  Лука-Мелешківської ОТГ знаходяться :
Лука-Мелешківська сільська рада;
Відділ ОКМС Лука-Мелешківської с-ради;
ДНЗ «Веселка» с.Лука-Мелешківська;
ДНЗ «Журавлик» с.Яришівка»
Лука-Мелешківський будинок культури;
Іванівський будинок культури;
Яришівський сільський клуб
Цвіжинський сільський клуб;
Тютівський сільський клуб;
Прибузький сільський клуб;
Бібліотека с.Яришівка;
Лука-Мелешківська ЗОШ І-ІІІ ст.;
Прибузький НВК;
Яришівська ЗОШ І-ІІ ст.;
Іванівська ЗОШ І-ІІ ст.;
КНП  ЦПМСД Лука-Мелешківської с-ради;

Дохідна частина  бюджету
Доходи загального фонду (без між бюджетних трансфертів) за І півріччя 2019
рік  виконано  на  101,72  %,  при  планових  показниках  12272018,00  грн.
фактично надійшло 124833365,21 грн.  

Доходи спеціального фонду за І півріччя 2019 рік виконано на 140,21
%,  при  уточненому   плані  334500  грн.  фактичні  надходження  складають
4690099,60 грн., 

Залишки коштів, що склалися станом на 01.07.2019року
Оренда с-рада 35423288039567 11068,31

разом 11068,31



Видаткова частина  бюджету:

За поточний період по бюджету ОТГ здійснено видатків в сумі 25827020,62
грн.(загальний фонд-25511054,72 грн., та спеціальний фонд – 315965,90грн) ,
що  складає  90,82%  плану  за  ІІ  квартал.  В  першу  чергу  кошти  бюджету
спрямовувались на фінансування соціально-культурної сфери.

 Видатки  по 0150  Організаційне,  інформаційно-аналітичне  та
матеріально- технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної
ради,  районної  у  місті  ради(  у  разі  її  створення),  міської,  селищної,
сільської рад  (загальний фонд) профінансовано з початку року 2923722,90
що складає 80,36% до плану звітного періоду  (3638504,00 грн.),  по КЕКВ
2210 використано – 59162,89грн. а саме за бензин, зап.частини, канц.товари,
госп.товари,  перер.  кошти  на  картки,  авансовий  звіт,  по  КЕКВ  2240  -
66603,09 грн. – 5889,95 грн .- за оголошення в газеті «Под.зоря», за ремонт
комп’ютера та заправку картриджа – 5364,00 грн., 36375,00грн. – за юридичні
послуги;  за  послуги  зв’язку  та  доставки  та  підключення  до  мережі
інтернет,сигналізації  – 18419,32 грн., за пров.тех.перевірки точок обліку в
юр.споживачів та пломбування кіл обліку – 554,82 грн..

Видатки  по 0150  Організаційне,  інформаційно-аналітичне  та
матеріально- технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної
ради,  районної  у  місті  ради(  у  разі  її  створення),  міської,  селищної,
сільської  рад   (спеціальний  фонд) надійшло  2824,00  грн.  –  від  оренди
приміщень (25010300) по власним надходженням. 

Видатки  по 0180 Інша діяльність у  сфері  державного управління
(загальний  фонд) профінансовано  з  початку  року  163897,04  що  складає
40,94%  до  плану  звітного  періоду   (400304,00  грн.),  по  КЕКВ  2210
використано  –  60033,04  грн.,  а  саме  за  буд.матеріали,  перер.кошти  на
картки, авансовий звіт – 10514,24 грн. за портландцемент, щебінь та відсів –
49518,80  грн.,  по  КЕКВ  2240  -103864,00  грн.,  а  саме  36920,00  грн.  -  за
виготовл.тех.документації;  35964,00  грн.  -  за  поточний  ремонт
арт.свердловини;  20000,00  грн.  –  за  послугу  з  перв.техн.інвентаризації;
10980,00  грн.  –  за  послугу  облаштув.,вимощув.тер.навк.буд.,  яка  знах.на
бал.Лука-Мел.с/р. 

Видатки  по 0180  Інша  діяльність  у  сфері  державного  управління
(спеціальний фонд) профінансовано з початку року 8996,09 грн. що складає
0,31%  до  плану  звітного  періоду   (2915882,00  грн.),  по  КЕКВ  3132
використано –  8996,09  грн.,  а  саме  за  експ.ПКД кап.рем.покр.буд.школи
Лука-Мел.



Видатки по КТКВКМБ 0160 “ Керівництво і управління у відповідній
сфері у містах, селищах, селах” по загальному фонду складають 479898,91
грн.  за  ІІ  квартал,  що  становить  88,14  %  до  затверджених  за  період
(544445,00  грн.),  з  них  на  виплату  заробітної  плати  з  нарахуваннями
використано  437621,99  грн.,  що  становить  94,01%  до  уточненого
призначення на ІІ  квартал (465485,00 грн.),  придбано канцтоварів на суму
6042,42  грн.  та  принтер  БФП  на  суму  4000,00  грн.,  обслуговування
комп’ютерної  техніки  та  програмного  забезпечення  у  сумі  1800,00  грн.,
підвищення кваліфікації та професійних знань працівників на суму 3870,00
грн., надання юридичної консультації 24280,00 грн., налаштування робочого
місця на суму 1800,00 грн., за інформаційні послуги в газеті 484,50 грн.  

      
Видатки по КТКВКМБ 0160 “Керівництво і управління у відповідній

сфері  у  містах,  селищах,  селах”  спеціального  фонду складають  16000,00
грн., що становить 100 % до уточненого призначення за ІІ квартал (16000,00
грн.). Придбано комп’ютерну техніку.

Крім того,  по  КТКВКМБ 0100  “Державне управління” забезпечено
виконання  вимог  п.4  статті  77  Бюджетного  Кодексу  України,  щодо
врахування у першочерговому порядку потреби в коштах на оплату праці
працівників бюджетних установ відповідно до встановлених законодавством
України  умов  оплати  праці  та  розміру  мінімальної  заробітної  плати;  на
проведення розрахунків за електричну та теплову енергію, водопостачання,
водовідведення,  природний  газ  та  послуги  зв'язку,  які  споживаються
бюджетними установами. 

Освiтата

Використання  коштів  по  КТКВКМБ  1000  “Освіта”  по  загальному
фонду в  порівнянні  із  уточненим   призначенням  характеризується
слідуючими даними:

Найменування
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Освіта-всього, в т.ч. 1000
Дошкільні 
заклади освіти

1010 2980901
,00

2546169
,76

85,4
2

2353401
,00

2016813
,94

85,70

Школи 1020 1564476
1

1316182
8,91

84,1
3

1359882
9,00

1149879
1,44

84,56



Інші  програми  та
заходи в сфері освіти

1162 55500,0
0

49500,0
0

89,1
9

Забезпечення
діяльності
інклюзивно-
ресурсних центрів

1170 8333,00 8332,16 99,9
9

8333,0
0

8332,1
6

99,99

По установах освіти  (дитячі дошкільні  заклади та загальноосвітні школи)
видатки загального фонду по КЕКВ 2230 „Продукти харчування” виконано на

86,1 % (призначено 900000,00 грн., а виконано  774933,52,00 грн.) до уточненого
призначення за І квартал.

Видатки по КТКВКМБ 1010 “Надання дошкільні освіти” 2546169,76 грн., а 
саме:
КЕКВ 2111 використано 1650387,57 грн.
КЕКВ2120 використано 366426,37 грн.
КЕКВ 2210 використано 46750,12 грн.( канцелярські та госп.товари)
КЕКВ 2230 використано 331602,69 грн. (продукти харчування)
КЕКВ 2240 використано 11180,25 грн. (1299,97- телекомунікаційні послуги, 
385,16- технічне обстеження підземного газопроводу, 3424,74- бак.дослідження,
1870,38 грн. - дератизація, дезинфекція та дезинсекція, 4200,00 – підключення 
до мережі інтернет) , КЕКВ 2274 використано 139822,76 грн. (постачання 
127035 грн., розподіл 12787,76).

По  КТКВКМБ  1020  „Надання  загальної  середньої  освіти
загальноосвітніми  навчальними  закладами  (  в  т.ч.  школою-дитячим
садком,  інтернатом  при  школі),  спеціалізованими”(загальний  фонд)
13161828,91 грн., а саме:
КЕКВ 2111 використано 9500742,11 грн. (оплата праці)
КЕКВ 2120 використано 1998049,33 грн. (нарахування на заробітну плату)
КЕКВ  2210 використано  318796,79  грн.,  а  саме  лічильник  1470,00  грн.,
миючі засоби 16760,00 грн. бензин та дизпаливо 25850,00 грн., канцтовари
5999,35  грн.,госп.товари  ,  фарбу  74205,30  грн.,  електроматеріали  4238,00
грн.,  устаткування  для  відеонагляду  25071,00  грн.,  періодичні  видання
2769,14 грн., бланки документів про освіту 234,00 грн., комплект шкільних
меблів на НУШ 149720,00 грн., дошка пробкова 12480,00 грн.
КЕКВ 2220 використано 5000,00 грн. (медикаменти)
КЕКВ 2230 використано 443330,83 грн. (продукти харчування)
КЕКВ 2240 використано 91376,25 грн.( телекомунікаційні послуги, інтернет
4062,47  грн.,  дезинсекція,  дезинфекція,  дератизація  12252,18  грн.,
дослідження  води  1696,86,  перевірка  точок  доступу  газового  обладнання
564,10 грн., доставка та збереження підручників 1989,78 грн., ремонт комп.
Техніки та заправка принтера 13140,00 грн, послуги страхування 997,92 грн.,
ремонт автобусів 8337,13 грн.,  підвіз  учнів 18048,30 грн.,  бак.дослідження
10550,83  грн.,  повірка  лічильників  537,82  грн.,  технічне  обслуговування



газопроводу  841,86  грн.,  перевірка  технічного  стану  авто  2200,00  грн.,
монтаж та обслуговування системи відеонагляду 11042,00 грн., підключення
до  мережі  інтернет  2000,00  грн.,  послуги  по  офрмленню  документів  про
освіту 3115,00 грн.)
КЕКВ 2250 використано 4399,40 грн. (відрядження)
КЕКВ  2274 використано  687634,20  грн.  (розподіл  газу  111012,19
споживання 576622,01грн.)
КЕКВ 2275 використано 112500,00 грн. (вугілля)

По  КТКВКМБ  1162  „Інші  програми  та  заходи  у  сфері
освіти”(загальний фонд)  49500,00 грн., а саме:

КЕКВ 2210 використано 4000,00 спортивний інвентар,
КЕКВ 2730 використано 45500,00 стипендія обдарованим учням

По  КТКВКМБ  1170  „Забезпечення  діяльності  інклюзивно  –
ресурсних центрів”(загальний фонд)  8332,16 грн., а саме:
КЕКВ 2111 використано 6829,64 грн. (оплата праці)
КЕКВ 2120 використано 1502,52 грн. (нарахування на заробітну плату)

По  КТКВКМБ 1010 “Надання дошкільні освіти””(спеціальний фонд)
по КЕКВ 2230 „Продукти харчування” 89340,42 грн.

По  КТКВКМБ  1020  „Надання  загальної  середньої  освіти
загальноосвітніми  навчальними  закладами  (  в  т.ч.  школою-дитячим
садком, інтернатом при школі), спеціалізованими”(спеціальний фонд) по
КЕКВ 2230 «Продукти харчування»  -  2215,56 грн.  КЕКВ 3110 придбання
морозильної вітрини 15750,00 грн.

Охорона здоров’я
По  КТКВКМБ  2111  «Первинна  медична  допомога  населенню,  що
надається центрами первинної медичної (медико-санітарної) допомоги»
затверджено  на  звітний  період  119000,00  грн.,  фактично  використано
95263,46 грн., що становить 94,48% до уточненого плану на звітний період.
Куплено  слуховий апарат на суму 2550,00 грн. , на оплату природного газу
використали 77914,81 грн., за безкоштовні рецепти – 14798,65 грн..

Соцiтаальний захист та соцiтаальне забезпечення
По КТКВКМБ 3242 Інші заходи у сфері соціального захисту та 

соціального забезпечення  затверджено на звітний період  172190,00 грн., 
касові видатки за звітний період склали  172190,00грн, що становить 100% до
плану ; в т.ч.: малозабез. сім”ям – 15650,00 грн.(35 чол.),на лікування – 
26850,00 грн.(59чол) , на поховання - 55000,00 грн.(11 чол),допомога 
важкохворим громадянам -25000,00 грн (5 чол), адресна матеріальна 
допомога ветеранам війни та праці (роковин Афганістану та Чорнобильської 
катастрофи )-7000,00 грн(7 чол), допомогп громадянам , які постраждали 
внаслідок пожежі – 5000,00 грн(1 чол) за виготовл.та встановл.надгр.споруди
загиблим уч.АТО – 87190,00 грн..



Культура iта мистецтво

По  КТКВКМБ  4030  Забезпечення  діяльності  бібліотек  (загальний
фонд) профінансовано  39398,80  грн.  ,  що  склало  77,13%  до  плану  за  ІІ
квартал 2019 року; Забезпечено в повному обсязі  фінансування захищених
статей бюджету, зокрема повнота та своєчасність виплати заробітної плати з
нарахуваннями,  розрахунків  за  спожиті  енергоносії  та  інші  комунальні
послуги. КЕКВ 2111 -32370,00 грн., КЕКВ 2120 – 7028,80 грн.

По КТКВКМБ 4060 Палаци і будинки культури, клуби та інші 
заклади клубного типу (загальний фонд) профінансовано 472029,98 грн. , 
що склало 88,93% до плану за ІІ квартал ; Забезпечено в повному обсязі 
фінансування захищених статей бюджету, зокрема повнота та своєчасність 
виплати заробітної плати з нарахуваннями, розрахунків за спожиті 
енергоносії та інші комунальні послуги. КЕКВ 2111 -348984,18 грн., КЕКВ 
2120 – 76301,70 грн., по КЕКВ 2210 використано 3387,96 грн. господарські , 
канц.товари, По КЕКВ 2240 використано 7561,38 грн. ( дератизація, 
дезинфекція та дезинсекція 1202,50 грн., ремонт акустичної системи 800,00 
грн., технічне обслуговування підземного газопроводу 1108,88 грн., 
підключення до мережі інтернет 4000,00 грн., абон.плата за інтернет 450,00 
грн ) КЕКВ 2274 використано 35794,76 грн.  (розподіл природнього газу 
2038,76 грн., природній газ 33756,00 грн.)

По КТКВКМБ 4060 Палаци і будинки культури, клуби та інші 
заклади клубного типу (спеціальний фонд) по КЕКВ 2210 господарські 
товари 11381,16 грн. КЕКВ 2240 послуги доставки 136,00 грн

По КТКВКМБ 4082 Інші заходи в галузі культури і мистецтва 
(загальний фонд) використано 50000,00 грн., що склало 100 % до плану на 
звітний період. Кошти використані на перевезення пасажирів.

Житлово-комунальне господарство

 По КТКВКМБ 6030 «Організація благоустрою населених пунктів»
(загальний фонд) використано 559289,80 грн., що склало 95,45 % до плану
на  звітний  період.  По  КЕКВ  2210  –  використано  10057,00  грн.  за
буд.матеріали,  перерах.кошти  на  картки,  авансовий  звіт,  за  квітник  та
піддон.  По КЕКВ 2240 – 549232,80 грн. кошти витрачені на прибирання
та  утримання  території  (в  тому  числі  кладовища,  за  послуги  по
озелененню території   та  утриманню зелених  насаджень(  в  тому числі
знесення  аварійних  дерев);  за  послуги   обслуговування  та  утримання
мереж зовнішнього освітлення (в тому числі заміна лампочок), за послуги
щодо отримання технічних умов  до мереж вул.освітлення.



Сільське, лісове, рибне господарство та мисливство

По КТКВКМБ 7130 «Здійснення заходів із землеустрою» (загальний 
фонд) використано 16395,00 грн., що склало 29,92% до плану на звітний 
період. Кошти витрачені на технічну документацію із землеустрою.

Будівництво та регіональний розвиток

Видатки по КТКВКМБ 7363 «Виконання інвестиційних проектів в
рамках  здійснення  заходів  щодо  соціально-економічного  розвитку
окремих  територій»  (спеціальний  фонд)  використано  173112,94  грн.,
аванс 30% за нове будівництво дитячого майданчика.

Транспорт, дорожнє господарство,зв’язок, 
телекомунікації та інформатика

Видатки  по КТКВКМБ  7461  «Утримання  та  розвиток  доріг
загального  користування»  (загальний  фонд)  використано  205780,00
грн., а  саме   по  КЕКВ 2240  -170800,00  грн.,  за  транспортні  послуги,
грейдерування доріг від снігу, послуги екскаватора та автомобілів; КЕКВ
2210 - 34980,00 грн., а саме за щебінь.

Видатки  по КТКВКМБ  7461  «Утримання  та  розвиток  доріг
загального  користування»  (спеціальний  фонд)  використано  31886,87
грн., а  саме  на  проведення  експертизи,  за  виконання  проектн.роб.,  за
корегування роб.проекту.

Охорона навколишнього природного середовища

Видатки по КТКВКМБ 8330 «Інша діяльність у сфері екології та охорони
природних  ресурсів»  (спеціальний  фонд)  використано  12220,00  грн., за
багаторічні зелені насадження.

Субвенції з місцевого бюджету іншим місцевим бюджетам
 на здійснення програм та заходів за рахунок коштів 

місцевих бюджетів

По КТКВКМБ 9770 «Інша субвенції  з  місцевих бюджетів»  (спеціальний
фонд)  використано 8000,00 грн., а саме  по КЕКВ 3220 за перерахування
іншої субвенції.

Субвенції з місцевого бюджету державному бюджету на виконання
програм соціально-економічного розвитку регіонів

По КТКВКМБ  9800  «Субвенції  з  місцевого  бюджету  державному
бюджету  на  виконання  програм  соціально-економічного  розвитку



регіонів»  (загальний фонд)  використано 50000,00 грн., а саме  по КЕКВ
2620 за перерахування субвенції.
По КТКВКМБ  9800  «Субвенції  з  місцевого  бюджету  державному
бюджету  на  виконання  програм  соціально-економічного  розвитку
регіонів» (спеціальний фонд) використано 50000,00 грн., а саме  по КЕКВ
3220 за перерахування субвенції

МІЖБЮДЖЕТНІ ТРАНСФЕРТИ 

КПКВКМБ 0119410 Медична субвенція
План  на  звітний  період  становить  2330900,00  грн.  Використано  в  сумі
2330900,00 грн.,що складає 100% до плану за звітний період, а саме:
- по Вінницькому району: 1907130,00 грн. 
-по Тиврівському району: 423770,00 грн.

КПКВКМБ 0119770 Інша субвенція
План  становить  2360841,00  грн.  Використано  в  сумі  2186458,00  грн.,  що
складає 92,61% до плану за звітний період  з урахуванням змін (загальний
фонд), а саме:
- по Вінницькому району уточнений план на ІІ квартал 2019 року становить
2057915,00 грн., використано 1983620,00 грн., а саме:
на охорону здоров’я – 134600,00 грн., на будинок творчості -111470,00 грн.,
на тер.центр – 138945,00 грн., на бібліотеки - 152840,00грн.,на муз.школа –
1334765,00 грн., постанова №558 – 45000, 00 грн., на комп.виплати – 2000,00
грн.,  на  пільговий  проїзд  -  25000,00грн.,  Чорноб.мед.  –  24000,00  грн.,на
послуги зв’язку - 15000,00 грн.
-по Тиврівському району уточнений план на ІІ квартал 2019 року  становить
260926,00 грн., використано 202838,00 грн., а саме: 
на службу молоді – 66640,00 грн.,  на тер.центр – 121108,00 грн.,  на пост.
№558 – 15090,00 грн.
-по м.Вінниця уточнений план на ІІ квартал 2019 року становить 42000,00
грн., кошти не були використані.

Аналіз звіту про бюджетну заборгованість
Загальний фонд

За  звітними  даними  дебіторська  заборгованість  складає  7233,52  грн.
( передплата газет на 2019 рік),
Кредиторська  заборгованість  по  видатках  загального  фонду  на  01.07.2019
року відсутня.

Начальник відділу фінансів,
бухгалтерського обліку та звітності- 
головний бухгалтер                                                                               В.М.Шило


