
УКРАЇНА
ВІННИЦЬКА ОБЛАСТЬ ВІННИЦЬКИЙ РАЙОН

ЛУКА-МЕЛЕШКІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

РІШЕННЯ № 857

21 лютого 2020 року                                                              33 сесія 7 скликання

Про затвердження звіту про виконання Лука-Мелешківського
сільського бюджету за 2019 рік.

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 2019 рік.(звіт додається): 

по доходах в загальній сумі  57 409 909,45 грн., в тому числі:
-    по доходах загального фонду в сумі 55 670 404,67грн.,
-    по доходах спеціального фонду в сумі 1 739 504,78 грн.     

по видатках в загальній сумі 60 211 819,33 грн., в тому числі:
-    по видатках загального фонду в сумі 49 978 733,78 грн.,
-    по видатках спеціального фонду в сумі 10 233 085,55 грн. 

Сільський  голова                                                                     Володимир  Сич

 
     

ЗВІТ



 до  виконання сільського бюджету 
Лука-Мелешківської ОТГ за 2019 рік.

с. Лука - Мелешківська
МФО 802015
Код ЄДРПОУ 04329856
Банк отримувача ГУ ДКСУ у Вінницькій області
р/р 58 820172 0000324160000002830

 На бюджеті  Лука-Мелешківської ОТГ знаходяться :
Лука-Мелешківська сільська рада;
Відділ ОК 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;
Лука-Мелешківська дитяча школа мистецтв 

Дохідна частина  бюджету
Доходи загального фонду (без між бюджетних трансфертів) за 2019 рік
виконано  на  102,36%,  при  планових  показниках  за  рік  26493340  грн.
фактично надійшло 27119367,07 грн.  

Доходи спеціального фонду за 2019 рік виконано на 276,12 %, при
уточненому   плані  355974,00  грн.  фактичні  надходження  складають
982929,81 грн.

Податку та збору на доходи фізичних осіб за 2019 рік надійшло до
бюджету  об`єднаної  територіальної  громади  16137882,83 грн.  при
уточненому плані звітного періоду в сумі 16624840,00 грн., що становить
97,07 % виконання до показника затвердженого на звітний період.

 Найбільшими платниками податку на доходи найманих працівників
є ТОВ «Аграна Фрут »  яка зменшила чисельність працівників у 2019 році
в зв’язку з погодніми умовами та недобором потреби у робітниках. Також
платник ТОВ «Шляхбуд» перереєструвався у інше місце з лютого 2019
року  ,що  дало  зменшення  надходжень  по  коду  11010100  «Податок  на
доходи фізичних осіб, що сплачується податковими агентами, із доходів
платника податку у вигляді заробітної плати».
-11010400 «Податок  на  доходи  фізичних  осіб,  що  сплачується
податковими агентами, із доходів платника податку інших ніж заробітна



плата» - план на 2019 рік становить 1284200,00 грн.,  фактично надійшло
1297675,87 грн.,  що становить  101,05% до уточнюючого  плану.  Сума
перевиконання  –  13475,87   грн. Порівняно  з  аналогічним  періодом
попереднього  року  надходження  зменшились  на  129563,56  грн.
Перенесення виплати пайових коштів.

-11010500 «Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується фізичними
особами  за  результатами  річного  декларування»  -  план  на  2019  рік
становить  200700,00  грн.,   фактично  надійшло  214125,51  грн.,  що
становить   106,69%  до  уточнюючого  плану.  Сума  перевиконання  –
13425,51  грн. Порівняно  з  аналогічним  періодом  попереднього  року
надходження  зменшились  на  3713,65  грн.  Причина  недовиконання
податку: несвоєчасне подання податкових декларацій.

За 2019 рік до місцевого бюджету надійшло 63328,23 грн. рентної плати
за спеціальне використання лісових ресурсів  при плані звітного періоду в
сумі 14500,00 грн., що в чотири рази більше ніж план за 2019 рік.Причина
перевиконання:  збільшення   використання  лісових  ресурсів  в  частині
деревини заготовленої в період рубок, а саме: Вінницький райагроліс –
15635,18 грн., Тиврівський райагроліс – 6018,05грн., Вінницький лісгосп
– 41675,00 грн.
За 2019 рік до місцевого бюджету надійшло 1629,52 грн. рентної плати за
користування надрами  при плані звітного періоду в сумі 700 грн., що в
два рази більше ніж план на 2019 рік.

 Відповідно до пункту 43 Закону України «Про внесення змін до
Бюджетного  кодексу  України»  від  20.12.2016  року  №1789-VIII  у  2018
році до бюджетів місцевого самоврядування автоматично зараховувалось
13,44 відсотка  акцизного податку з  виробленого в Україні  пального та
13,44 відсотка акцизного податку з ввезеного на митну територію України
пального, але не менше обсягу нарахувань у 2018 році акцизного податку
з реалізації  суб’єктами господарювання роздрібної  торгівлі  пального,  у
порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України, а саме:
-  до  бюджету  Лука-Мелешківської  об`єднаної  територіальної  громади
протягом  звітного  періоду  надійшло  181587,83 грн.  пального  (з
вироблених в  Україні  підакцизних  товарів  (продукції))  ,  що становить
226,98 % виконання до уточненого плану на звітний період, що становить
80000,00 грн. 
-  за 2019 рік до місцевого бюджету надійшло 745829,31 грн. пального (з
ввезених на митну територію України підакцизних товарів (продукції)),
при  уточненому  плані  звітного  періоду  в  сумі  380000,00 грн., що
становить 196,27 % виконання до уточненого плану на звітний період. 
Перевиконання відбулось за рахунок збільшення частки для зарахування
частини  акцизного  податку  на  пальне,  а  також  з  збільшеним  обсягом
реалізованого пального суб’єктами господарювання.

Акцизного  податку  з  реалізації  суб’єктами  господарювання
роздрібної торгівлі підакцизних товарів, а саме, пива, алкогольних напоїв,



тютюнових  виробів,  тютюну  та  промислових  замінників  тютюну,  при
уточненому  плані  на 2019  рік в  сумі  239000,00 грн.  до  бюджету
об`єднаної територіальної громади надійшло 264188,29 грн., або 110,54%
виконання.

Відповідно до пункту 10.1 статті 10 Податкового кодексу України
до  місцевих  податків  належать  податок  на  майно  та  єдиний  податок.
Згідно  пункту  265.1  статті  265  вищезазначеного  кодексу  податок  на
майно складається з податку на нерухоме майно, відмінного від земельної
ділянки, транспортного  податку та плати за землю. 

При уточненому плані звітного періоду в сумі  2744535,00 грн. до
бюджету  об`єднаної  територіальної  громади  надійшло  3072356,50 грн.
податку  на  майно,  ,  що становить  111,94 % виконання  до  уточненого
плану за 2019 рік, в тому числі:
- податку на нерухоме майно, відмінного від земельної ділянки надійшло
до бюджету 818961,42 грн. при уточненому плані звітного періоду в сумі
724500,00 грн.
- плати за землю надійшло 2222145,08 грн. при уточненому плані звітного
періоду в сумі 1995035,00 грн., 
- транспортного податку   надійшло  31250,00 грн. при уточненому плані
звітного періоду в сумі 25000,00 грн.
- туристичного збору надійшло 75,28 грн. при уточненому плані звітного
періоду в сумі  75,00 грн., що становить  100,37% виконання до плану  за
2019 з урахуванням змін.

Протягом звітного періоду до бюджету ОТГ надійшло  6379127,54
грн. єдиного податку при уточненому плані за  2019 рік в сумі 6316090
грн.,  що  становить  101,00  %  виконання  до  плану  за  2019  рік  з
урахуванням змін, в тому числі: єдиного податку з сільськогосподарських
товаровиробників,  у  яких  частка  сільськогосподарського
товаровиробництва за попередній податковий (звітний) рік дорівнює або
перевищує     75 відсотків при уточненому плані звітного періоду в сумі
593890,00 грн. надійшло 616865,32 грн., що становить 103,87% виконання
до плану за 2019 рік,  найбільшими платниками якого є ТОВ  «Аграна
Фрут »  та ТОВ «Агробуг».

Протягом звітного  періоду   до  зведеного  бюджету   ОТГ с.Лука-
Мелешківська надійшло 60872,90 грн. інших надходжень, в тому числі:
-  адміністративних  штрафів  та  інших  санкцій в  сумі  3258,80  грн.  що
становить 36,21% виконання до плану за 2019 рік, а саме 9000,00 грн. 
-  адміністративних  штрафів  та  штрафні  санкції  за  порушення
законодавства  у  сфері  виробництва  та  обігу  алкогольних  напоїв  та
тютюнових  виробів   в  сумі  57614,10  грн.  При  формуванню  бюджету
даний  вид  податку  не  планувався,  так  як  має  непостійний  характер
надходження.

Плати за надання інших адміністративних послуг (адміністративний
збір  за  реєстрацію  місця  проживання  та  зняття  з  реєстрації  місця
проживання, , за адміністративні послуги, що надаються УДМС України
у Вiнницькiй області, )  надійшло до бюджету об’єднаної територіальної



громади 94161,80 грн., що становить 136,07 % виконання до уточненого
плану за 2019 рік в сумі 69200,00 грн. 

Адміністративного збору за державну реєстрацію речових прав на
нерухоме  майно  та  їх  обтяжень   надійшло  до  бюджету  об’єднаної
територіальної громади 53937,00 грн., що становить 100,07 % виконання
до уточненого плану за 2019 рік в сумі 53900,00 грн.

Адміністративного  збору  за  проведення  державної  реєстрації
юридичних осіб,  фізичних осіб підприємців та громадських формувань
надійшло до бюджету об’єднаної територіальної громади  9873,60 грн. що
становить 282,10% до уточнюючого плану за 2019 рік в сумі 3500,00 грн.

Плата  за  скорочення  термінів  надання  послуг  у  сфері  державної
реєстрації  речових  прав  на  нерухоме  майно  надійшло  до  бюджету
об’єднаної територіальної громади  18320 грн. При формуванню бюджету
даний  вид  податку  не  планувався,  так  як  має  непостійний  характер
надходження

 Надходження  від  орендної  плати  за  користування  цілісним
майновим комплексом та  іншим майном,  що перебуває  у  комунальній
власності  (22080400)надійшло  до  бюджету  об’єднаної  територіальної
громади 3100,00 грн., що становить 62,00%  до уточненого плану за 2019
рік. 

До   бюджету  Лука-Мелешківської  об’єднаної  територіальної
громади надійшло 133,74 грн. державного мита, що становить 33,44%  до
уточненого плану за 2019 рік. 

Інших  надходжень(24060300)  надійшло  до  бюджету  об’єднаної
територіальної  громади  88614,80грн.  –  невикористані  бюджетні  кошти
минулих періодів.

Кошти  за  шкоду  заподіяну  на  земельних  ділянках  державної  та
комунальної  власності  (24062200)  надійшло  до  бюджету  об’єднаної
територіальної громади 23229,02 грн. При формуванню бюджету даний
вид  податку  не  планувався,  так  як  має  непостійний  характер
надходження.

Доходи спеціального фонду за 2019 рік виконано на 276,12 %, при
уточненому   плані  355974,00  грн.  фактичні  надходження  складають
982929,81 грн.

Екологічного  податку  надійшло  до  бюджету  об’єднаної
територіальної громади 4532,15 грн., що становить 32,37 % виконання до
уточненого плану за 2019 рік в сумі  14000 грн.  Скорочення платників
даного виду податку та перехід на альтернативні види палива.

До   бюджету  Лука-Мелешківської  об’єднаної  територіальної
громади  надійшло  8080,38  грн.  по  коду  24062100,  а  саме  грошових
стягнень  за  шкоду  заподіяну  порушенням  законодавства  про  охорону
навколишнього середовища внаслідок господарської та іншої діяльності
кошти надійшли від - Кокотюха Г.В. -744, 00 грн., Прилузький В.Ю. –
108,21 грн.,  Обслуговуючий кооператив «Яришівка» - 7228,17 грн. При
формуванню бюджету даний вид податку не планувався.



Надходження  коштів  від  відшкодування  втрат
сільськогосподарської  і  лісогосподарського  виробництва  надійшло  до
бюджету  об’єднаної  територіальної  громади  13796,02  грн.  При
формуванню бюджету даний вид податку не планувався.
    Власні надходження бюджетних установ надійшли до бюджету ОТГ за
2019  рік  в  сумі  782591,26  грн.,  при  планових  річних  призначеннях
316974,00 грн., в т.ч. по коду 25010100 «Плата за послуги, що надаються
бюджетними  установами,  згідно  з  їх  основною  діяльністю»  надійшло
497105,20  грн.  (батьківська  плат  за  харчування  дітей)  при  планових
річних призначеннях 309000грн.
 По  коду  25010300  „Плата  за  оренду  майна  бюджетних  установ”
надходження склали 13940,10 грн.,  при планових річних призначеннях
7974,00 грн .(ТОВ «Укртелеком»)
  Порівняно  з  минулим  роком  надходження  зменшились  за  рахунок
натуроплатати.

По  цільових  фондах,  утворених  Верховною  Радою  Автономної
Республіки  Крим,  органами  місцевого  самоврядування  та  місцевими
органами  виконавчої  влади,   надходження  склали  173930,00  грн.  при
плані за 2019 рік  25000,00 грн.,  Джерелами надходжень є добровільні
внески від населення та благодійні внески. 
   

Видаткова частина  бюджету:

План по бюджету ОТГ на 2019 рік складає 64201299,65 грн. (загальний
фонд  –53154404,65  грн.,  спеціальний  фонд  –  11046895,00  грн.).  За
поточний період по бюджету ОТГ здійснено видатків в сумі 60211819,33
грн.(загальний  фонд  –  49978733,78  грн.,  та  спеціальний  фонд  –
10233085,55 грн) , що складає 92,63% плану за 2019 рік. В першу чергу



кошти  бюджету  спрямовувались  на  фінансування  соціально-культурної
сфери.

Видатки  по КПКВКМБ  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
6231552,46 грн., що складає 93,50% до плану звітного періоду  (6664872,00
грн.),  по КЕКВ 2210  використано  –  170408,24  грн. а  саме  за  бензин,
зап.частини, канц.товари, госп.товари, перер. кошти на картки, авансовий
звіт, по КЕКВ 2240 -225656,77 грн. – 5889,95 грн .- за оголошення в газеті
«Под.зоря»  та  «Маяк»;  за  ремонт  комп’ютера,  ремонт  та  заправку
картриджа,  кас.обслуг.  –  16588,91  грн.,  91450,00грн.  –  за  юридичні
послуги; за послуги зв’язку та підключення до мережі інтернет, абонплата
за адання доступу до мережі інтернет, за послуги охоронної сигналізації  –
32527,96  грн.;  за  пров.тех.перевірки  точок  обліку  в  юр.споживачів  та
пломбування кіл обліку,– 554,82 грн.; за поточний ремонт приміщення с/р
– 33598,45 грн.;  за  тех..обсл.газопров  та газ.облад.6697,68  грн.;  монтаж,
абон.плата за послуги надання доступу камерам відеоспост.- 31391,00 грн.;
за послуги по супровод.та обсл. ІПК Місцевий бюджет та  – 6202 грн., за
послуги страхування автомобіля -   756,00 грн.,  КЕКВ 2282-1340 грн.  за
навчання та атестацію працівників сільської ради.
Видатки по КПКВКМБ 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 6124,00 грн. – від
оренди приміщень (25010300) по власним надходженням. 
    По  органах  місцевого  самоврядування  щодо джерел  формування  та
напрямків використання спеціального фонду. По коду 25010300 „Плата за
оренду  майна  бюджетних  установ”  надходження  склали  6124  грн,.
(Орендна плата за приміщення ВАТ «Укртелеком») 
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Видатки  по  КПКВКМБ  0160  “Керівництво  і  управління  у
відповідній  сфері  у  містах,  селищах,  селах”по  загальному  фонду
складають 1213133,92 грн. за рік, що становить 99,79 % до затверджених
на  рік  (1215631,00  грн.),  з  них  на  виплату  заробітної  плати  з
нарахуваннями  використано  1089029,69  грн.,  що  становить  100%  до
уточненого призначення на рік (1089030,00 грн.), придбано канцтоварів на
суму 27430,05  грн.  та  принтер  БФП на  суму 15198,00грн.,картриджі  на
суму 1220,00 грн., штамп оснастку 415,20 грн.,  крісла та лампи на суму
17900,00  грн.,  передплату  періодичних  видань  на  суму  9723,00  грн.,
госп.товари на суму 150,00 грн., обслуговування комп’ютерної техніки та
програмного забезпечення у сумі 17530,00 грн., підвищення кваліфікації та
професійних знань працівників на суму 3870,00 грн., надання юридичної
консультації 26616,50 грн., налаштування робочого місця на суму 1800,00
грн.,  за інформаційні послуги в газеті  1349,50 грн.,  заправка картриджів
850,00 грн., 51,98 грн. комісійне обслуговування.

Видатки  по  КПКВКМБ  0160  “Керівництво  і  управління  у
відповіднійсфері  у  містах,  селищах,  селах”  спеціального  фонду
складають 16000,00 грн., що становить 100% до уточненного призначення
за рік (16000,00 грн.). Придбано комп’ютерну техніку.

Видатки по КПКВКМБ 0180 Інша діяльність у сфері державного
управління  (загальний фонд) профінансовано з початку року 319322,84
грн.,  що складає  79,77% 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 – 259289,80 грн., а саме
38420,00 грн. - за виготовл.тех.документації; 58815,00 грн. - за поточний
ремонт  арт.свердловини;  54621,80  грн.  –  за  послугу  з  перв.технічної
інвентаризації;  10980,00  грн.  –  за  послугу
облаштув.,вимощув.тер.навк.буд.,  яка  знах.на  бал.Лука-Мел.с/р.;  за
поточний  рем.приміщення  –  19602,00  грн.;  за  поточний
рем.сист.каналізації  –  76851,00  грн.  (Програма  сприяння  розвитку
місцевого  самоврядування  в  Лука-Мелешківській  об'єднаній
територіальній громаді  на 2019 рік)
Видатки  по КПКВКМБ  0180  Інша  діяльність  у  сфері  державного
управління   (спеціальний  фонд) профінансовано  з  початку  року



3862254,49 грн.  що  складає  93,84%  до  уточнюючого  плану.  Всі  кошти
використано по КЕКВ 3132, а саме :

- за  капітальний  ремонт  покрівлі  будівлі  ЗОШ  І-ІІІ  ст.  в  с.Лука-
Мелешківська  –  2486079,28  грн.(за  рахунок  залишку  коштів
осв.субв., що склався станом на 01.01.2019);

- за  дод.роботи по кап.рем. покрівлі будівлі  ЗОШ І-ІІІ  ст.  в с.Лука-
Мелешківська – 265997,54 грн.(за рахунок залишку коштів осв.субв.,
що склався станом на 01.01.2019);

- за  капітальний  ремонт  (заміна  віконних  блоків)ЗОШ  І-ІІ  ст.  в
с.Яришівка – 279346,00 грн.(за  рахунок коштів,  що передаються з
загального фонду до спеціального - бюджету розвитку)

- за капітальний ремонт будівлі ЗДО «Веселка» - 830831,67 грн.  (за
рахунок коштів, що передаються з загального фонду до спеціального
-  бюджету  розвитку-773220,25  грн.,  64361,42  грн.-за  рахунок
залишку  коштів  пайової  участі  спец.фонд,  що  склався  станом  на
01.01.2019р.)

 (Програма  сприяння  розвитку  місцевого  самоврядування  в  Лука-
Мелешківській об'єднаній територіальній громаді  на 2019 рік)

Крім того,  по  КПКВКМБ 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

Використаннякоштів  по  КПКВКМБ  1000  “Освіта”  по  загальному
фонду в  порівнянніі з уточненим призначенням характеризується
слідуючими даними:

Найменуванняп
оказника

Всьоговитрачено В  т.ч.  на  зарплату  з
нарахуваннями
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рік
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за  2019
рікгрн.
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рік
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Викори-
стано
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%

Освіта-всього,  в
т.ч.

1000

Дошкільні
закладиосвіти

1010 6102489,0
0

5921521,3
6

97,0
3

4639558,0
0

4628240,7
4

99,7
6

Школи 1020 25901645 23619612,
57

91,1
9

22055436,
00

20017500,
53

90,7
6

Інші  програми  та
заходи  в  сфері
освіти

1162 55500,00 55500,00 100

Забезпечення
діяльності
інклюзивно-
ресурсних
центрів

1170 350128,00 272343,64 77,7
8

260128,00 182362,00 70,1
0

По установах освіти  (дитячі дошкільні заклади та загальноосвітні школи)
видатки загального фонду по КЕКВ 2230 „Продукти харчування” виконано
на  87,03% (призначено 1819140,00 грн.,  а  виконано   1583185,77 грн.)  до
уточненного призначення за рік.

Видатки  по  КПКВКМБ  1010 “Надання  дошкільні  освіти”5921521,36
грн., а саме:
КЕКВ 2111  використано  3791913,18 грн.  (3788777,98  грн.  –  за  рахунок
коштів  ОТГ,  3135,20  -  за  рахунок  Субвенції  з  державного  бюджету
місцевим бюджетам на надання державної підтримки особам з особливими
освітніми потребами)
КЕКВ2120 використано 836327,56 грн. (835637,82 грн. – за рахунок коштів
ОТГ,  689,74  -  за  рахунок  Субвенції  з  державного  бюджету  місцевим
бюджетам на надання державної підтримки особам з особливими освітніми
потребами)
КЕКВ  2210  використано169285,21  грн.(  165854,63  -канцелярські,
будівельні,госп.товари,передплата  періодичних  видань,придбання
побутової  техніки,вогнегасників,протипожеж.засоб.,за  рахунок  коштів
ОТГ,3430,58 – на канц.товари,  корекційні засоби за рахунок Субвенції  з
державного бюджету місцевим бюджетам на надання державної підтримки
особам з особливими освітніми потребами
КЕКВ 2220 використано 2998,18 грн.
КЕКВ 2230 використано 650305,56 грн. (продукти харчування)
КЕКВ 2240 використано 36365,68 грн. 4681,65- телекомунікаційні послуги
та  інтернет,  1923,66-  технічне  обстеження  підземного  газопроводу,



газового обладнання, 3636,57- бак.дослідження, 6234,60 грн. - дератизація,
дезинфекція  та  дезинсекція,  4200,00  –  підключення  до  мережі  інтернет,
5136,64  грн.  –  повірка  та  тех.обсл.засоб.вимір.,6127,38  –  поточн.р-т,
2000,00  грн.  посл.про  проведен.вимірюв.,168,30-посл.передпл.,2256,88-за
санітар.гігієн.дослідж.) , 
КЕКВ 2250 використано 2264,24 грн. (відрядження)
КЕКВ 2273 використано 191253,05 грн. (оплата електроенергії).
КЕКВ 2274 використано 239708,70 грн. (оплата природнього газу).
КЕКВ 2282 використано 1100,00 грн. (навчання).

По  КПКВКМБ  1020  „Надання  загальної  середньої  освіти
загальноосвітніми навчальними закладами ( в т.ч. школою-дитячим
садком,  інтернатом  при  школі),  спеціалізованими”(загальний
фонд)23619612,57 грн., а саме:
КЕКВ 2111 використано  16516845,30 грн. (оплата праці) (1779830,36 –
кошти ОТГ,  2258360,00  грн.  –  дотація,  12470112,39  грн.  –  за  рахунок
Освітньої субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам, 8542,55
грн. – за рахунок Субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на
надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами)
КЕКВ  2120 використано  3500655,23  грн. (нарахування  на  заробітну
плату)(384951,64 – кошти ОТГ, 496843,00 грн. – дотація, 2616981,23 грн.
–  за  рахунок  Освітньої  субвенція  з  державного  бюджету  місцевим
бюджетам, 1879,36 грн.  – за  рахунок Субвенції  з  державного бюджету
місцевим  бюджетам  на  надання  державної  підтримки  особам  з
особливими освітніми потребами)

КЕКВ 2210 використано  903278,99 грн., а саме лічильник 1470,00 грн.,
миючі  засоби  16760,00  грн.  бензин  та  дизпаливо  175451,00  грн.,
канцтовари  25947,57  грн.,госп.товари  ,  фарбу  174235,37  грн.,
електроматеріали 4238,00 грн.,  устаткування  для відеонагляду 25071,00
грн.,  періодичні  видання  8488,46  грн.,  бланки  документів  про  освіту
289,68  грнкласні  журнали  3885,00  грн.,  устаткув.для  монтажу  4630,00
грн., жалюзі 4600,00, бланки відомостей 330,00 грн., меблі 19248,00 грн.,
печатки,  штампи  2930,00  грн.,  витяжка  4300,00  грн.,  обігрівачі  керам.
9020,02 грн,  шини для автобуса  8100 грн.,  халати робочі  1005,00 грн.,
тонометр,стетоскоп,  ростомір  2590,00  грн.,  вогнегасники  та
протипож.засоби  7788,60  грн.,  побут.  та  госп.техніку  12878,88  грн.,
комп.тех.,телевіз, планш.ПК3519,00 грн., м’ячі 7400,00 грн.,медалі,кубки
1014,00 грн.за рахунок коштів ОТГ
комплект  шкільних  меблів  на  НУШ  149720,00  грн.,  дошка  пробкова
12480,00  грн.,  дошки  крейдово-магнітні  27800,00  грн.,  стілець  спец.
4500,00 грн.,канц.товари, корекц.засоби 9251,15 грн за рахунок залишку
коштів освітньої Субвенції
килимки,  контейнери  4927,20  грн.,  комп.тех.,телевізори  16624,06  грн.
кошти ОТГ співфінансування Субвенції з державного бюджету місцевим



бюджетам  на  забезпечення  якісної,  сучасної  та  доступної  загальної
середньої освіти «Нова українська школа»
меблі  НУШ  49830,00  грн.,  дидактичні  матеріали  НУШ  49573,26  грн.,
дошки аудиторні НУШ 19939,50 грн., проектори 17997,00 грн, комплект.
до  техніки  66,24  грн  Субвенція  з  державного  бюджету  місцевим
бюджетам  на  забезпечення  якісної,  сучасної  та  доступної  загальної
середньої освіти «Нова українська школа»
крісло  Груша  1100  грн.,  парта  ергономік  4590,00  грн.,  ноутбуки,
канцтовари  9691,00  грн.  за  рахунок  Субвенції  з  державного  бюджету
місцевим  бюджетам  на  надання  державної  підтримки  особам  з
особливими освітніми потребами
КЕКВ 2220 використано 20000,00 грн. (медикаменти)
КЕКВ 2230 використано 932880,21 грн. (продукти харчування)
КЕКВ  2240 використано  288685,02  грн.(  телекомунікаційні  послуги,
інтернет  9206,13  грн.,  дезинсекція,  дезинфекція,  дератизація  38820,10
грн.,  дослідження  води  3722,64,  перевірка  точок  доступу  газового
обладнання  3296,39 грн.,  доставка  та  збереження підручників  11281,93
грн., ремонт комп. Техніки та заправка принтера 31535,00 грн, послуги
страхування  2990,93  грн.,  ремонт  автобусів  8337,13  грн.,  підвіз  учнів
20733,60 грн., бак.дослідження 10550,83 грн., повірка лічильників 1237,07
грн.,  технічне  обслуговування  газопроводу  1683,74  грн.,  перевірка
технічного стану авто 4400,00 грн.,  монтаж та обслуговування системи
відеонагляду 11042,00 грн., підключення до мережі інтернет 6800,00 грн.,
послуги  по  офрмленню  документів  про  освіту  3115,00  грн.,  монтаж
комп.мереж 5160,00 грн., монт.лічильн 1164,32 грн., послуги за збір 14,00
грн.,  обстеж.,р-т  вогнегасників  4986,00  грн.,  проведення  виміру  опору
заземлення  8496,00  грн.,  за  порізку  матеріалів  121,60  грн.,  монтаж  та
встан.кріплення  11996,00  грн.,  превір.відповід.системвентиляц.  7380,00,
тех.переоснащ.комерц.вузла обліку природ.газу 7659,96, поточний ремонт
13028,37 грн.,  поточ.р-т котла 37402,48 грн.,  тех.обсл.та р-т автобуса –
7190,00  грн.,  401,80  –  посл.доставки  та  передплати,  14932,00  грн.
перевезення учнів)
КЕКВ 2250 використано 17031,40 грн. (відрядження)
КЕКВ 2273 використано 343329,12 грн. (оплата електроенергії)
КЕКВ 2274 використано 878418,98 грн. (оплата природнього газу)
КЕКВ 2275 використано 205500,00 грн. (вугілля)
КЕКВ 2282 використано 10867,82 грн. (оплата навчання)
КЕКВ 2800 використано 2120,50 грн. (оплата зборів)

По  КПКВКМБ  1162  „Інші  програми  та  заходи  у  сфері
освіти”(загальний фонд)55500,00 грн., а саме:

КЕКВ 2210 використано 10000,00 спортивний інвентар,
КЕКВ 2730 використано 45500,00 стипендія обдарованим учням



По  КПКВКМБ  1170  „Забезпечення  діяльності  інклюзивно  –
ресурсних центрів”(загальний фонд)272343,64 грн., а саме:
КЕКВ  2111 використано  149477,05  грн. (оплата  праці),  за  рахунок
освітньої субвенції
КЕКВ  2120 використано 32884,94 грн. (нарахування на заробітну плату),
за рахунок освтньої субвенції
КЕКВ  2210  використано  89981,64 грн.   (390,00  -  штамп,
методич.посібн.,дидактич.матеріали,корекц.засоби-30936,48  грн.,
побутову  техніку  –  7149,73  грн.,  11186,09  –  канц.товари.,40319,34  –
госп.товари, крісла, меблі)

По  КТКВКМБ  1010  “Надання  дошкільні  освіти”(спеціальний
фонд) по КЕКВ 2230 „Продукти харчування” 214769,95 грн., КЕКВ 3110
придбання планшетного ПК на суму 7800,00 грн. (з них 5348,00 грн. за
рахунок  коштів  ОТГ  та  2452,00  за  рахунок  Субвенції  з  державного
бюджету місцевим бюджетам на надання державної підтримки особам з
особливими освітніми потребами)

По  КПКВКМБ  1020  „Надання  загальної  середньої  освіти
загальноосвітніми навчальними закладами ( в т.ч. школою-дитячим
садком, інтернатом при школі), спеціалізованими”(спеціальний фонд)
по КЕКВ 2210 -49426,07 госп.товари (натур.форма), КЕКВ 2275 – 200,00
грн. (натур.форма) КЕКВ3110 – 19897,76 книжки (натур.форма)  КЕКВ
2230 «Продукти харчування» - 48061,52 грн. КЕКВ 3110 418087,50 грн.
(  придбання  морозильної  вітрини  15750,00  грн.,
телевізори,планшети,плита  електр,  90058,50,  ноутбуки  29332,00  грн.
грн.за рахунок коштів ОТГ, комп’ютери 18993,00 грн. за рахунок коштів
ОТГ  співфінансування  Субвенція  з  державного  бюджету  місцевим
бюджетам  на  формування  інфраструктури  об'єднаних  територіальних
громад

 стілець зі  столом 6700,00 грн.,  планшетні  ПК 8200,00 за рахунок
Субвенції  з  державного  бюджету  місцевим  бюджетам  на  надання
державної підтримки особам з особливими освітніми потребами

ноутбуки, БФП, телевізори НУШ 78117,00 грн., за рахунок Субвенції
з  державного  бюджету  місцевим  бюджетам  на  забезпечення  якісної,
сучасної  та  доступної  загальної  середньої  освіти  «Нова  українська
школа»

комп’ютери  170937,00  грн.  за  рахунок  Субвенція  з  державного
бюджету місцевим бюджетам на формування інфраструктури об'єднаних
територіальних громад

По  КТКВКМБ  1170  „Забезпечення  діяльності  інклюзивно  –
ресурсних  центрів”(спец.фонд) КЕКВ  2210 –  138850,00  грн.
(натур.форма)методич.посібники.,

КЕКВ  3110  –  180600,00  -стілець  зі  столом,  телевізор,  принтери,
планшет, проектор, ноутбуки, бруси, шведська стінка, спортивний диск-
тренажер,  к-т  дидакт.матер.,засоби  сенсорної  інтеграції  за  рахунок



Субвенції  з  державного  бюджету  місцевим  бюджетам  на  надання
державної підтримки особам з особливими освітніми потребами

Охорона здоров’я
По  КПКВКМБ  2111  «Первинна  медична  допомога  населенню,  що
надається центрами первинної медичної (медико-санітарної) допомоги»
затверджено на 2019 рік  36400,00, з них :
заг.фонд  -254000,00  грн.,  фактично  використано  234911,70  грн.,  що
становить 92,48 % до уточненого плану на звітний період. Куплено  слуховий
апарат  на  суму  2550,00  грн.  ,  на  оплату  природного  газу  використали
120260,89  грн.,  за  безкоштовні  рецепти  –  99138,81  грн..  на  встановлення
модему для передачі даних -12962,00 грн
спец.фонд. - 110000,00 грн з них : 11000,00 грн. кошти місцевого бюджету, та
99000,00грн.  -  субвенція  з  державного  бюджету  місцевим  бюджетам  на
здійснення  заходів,  спрямованих на  розвиток  системи охорони здоров’я  у
сільській місцевості  ,  передбачено придбання обладнання для амбулаторій
загальної практики сімейної медицина. Субвенція з державного бюджету не
була профінансована, тому касові видатки відсутні.

Соцiтаальний захист та соцiтаальне забезпечення

 По КПКВКМБ 3242 Інші  заходи у  сфері  соціального захисту та
соціального забезпечення  затверджено на звітний період  325000,00 грн.,
касові видатки за звітний період склали  322190,00грн, що становить 99,14%
до  плану; в т.ч.: малозабез. сім”ям -112100,00 грн.(78 чол.),на лікування –
83400,00 грн.(107чол) , на поховання - 19500,00 грн. (39 чол.), за виготовл.та
встановл.надгр.споруди загиблим уч.АТО – 87190,00 грн.;  стихія  –пожежа
20000,00  грн.  (1  чол.).Видатки  здійснено  згідно  програми соціального
захисту населення Лука-Мелешківської об'єднаної територіальної громади на
2019 рік.

Культура iта мистецтво

По  КПКВКМБ  1100  Надання  спеціальної  освіти  школами
естетичного   виховання  (музичними,  художніми,  хореографічними,
театральними, хоровими, мистецькими)  план на рік з урахуванням змін
складає 734796,00грн. профінансовано 733982,12 грн. , що склало 99,89% до
плану;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 -589988,03 грн., КЕКВ 2120 – 129392,84 грн.



По  КПКВКМБ  4030  Забезпечення  діяльності  бібліотек  (загальний
фонд)затверджено на 2019 рік 184110,00, профінансовано 174998,79 грн. , що
склало  95,05%  до  плану  за  2019  рік;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 -132556,12 грн., КЕКВ
2120 – 29248,05 грн.

По  КПКВКМБ  4060  Палаци  і  будинки  культури,  клуби  та  інші
заклади клубного типу затверджено на 2019 рік 1238620,00 грн.  (загальний
фонд) профінансовано 1228909,27 грн. , що склало 99,22% до плану за 2019
рік ;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 -
781560,39  грн.,  КЕКВ  2120 –  173407,98  грн.,по  КЕКВ  2210  використано
89919,04  грн.  господарські  ,  канц.товари35793,68
грн.,ноутбук,мишка,процесор,  провода,світлов.прилад.,стереокросовер
23065,80  грн.,  мотокоси  10614,30  грн.,  шафи  5136,00  грн.,  штори-жалюзі
4742,50 грн., мікрофон, тримач, провода 3432,00 грн., костюми 4850,00 грн.,
трибуни 1182,76 грн., гантелі 1102,00 грн.

По КЕКВ 2240 використано 49900,09 грн. ( дератизація, дезинфекція та
дезинсекція6012,50  грн.,  ремонт  акустичної  системи  800,00  грн.,  технічне
обслуговування підземного газопроводу та газового обладнання6362,69 грн.,
підключення до мережі інтернет 4000,00 грн., абон.плата за інтернет 1650,00
грн, р-т підсилювача 760,00 грн., підготовка та тестування ПК 2499,90 грн. ,
ремонт музичного обладнання 27500,00 грн., тех.обстеження вогнегасників –
315 грн.) 
КЕКВ 2250 використано 480,00 грн. (відрядження)
КЕКВ 2273 використано 84129,78 грн.  (оплата електроенергії)
КЕКВ 2274 використано 49511,99 грн.  (оплата природнього газу)

По КПКВКМБ 4060 «Палаци і  будинки культури,  клуби та інші
заклади клубного  типу»  (спеціальний  фонд) по  КЕКВ 2210  господарські
товари, канц.товари25838,46 грн. КЕКВ 2240 послуги доставки 136,00 грн

По КПКВКМБ 4082 «Інші заходи у галузі культури та мистецтва»
затверджено 162000,00 використано по КЕКВ 2240 використано 62000,00грн.
а  саме на  транспортні  послуги  по перевезенню дітей та  проведення  свята
«День  села»;  по  КЕКВ  2210  на  закупівлю  новорічних  подарунків  було
витрачено  79992,00  грн.  по  програмі  «Програму  розвитку  культури  та
духовного відродження на 2019рік» 

По  КПКВКМБ  5062  «Підтримка  спорту  вищих  досягнень»
затверджено  150000,00  грн.,  використано  по  КЕКВ 2620  147830,00  грн.  а



саме підтримка  ГО «ФК «ЛУКА» по програмі «Програму розвитку фізичної
культури і спорту на 2019 рік» ( на оренду футбольного поля використали
98000,00 грн., на спортивний інвентар використали  49830,00грн..)

Житлово-комунальне господарство

      По КПКВКМБ 6030 «Організація благоустрою населених пунктів»
затверджено 2018819,00 (загальний фонд) використано 2000199,46 грн., що
склало 99,97 % до плану за 2019 рік. По КЕКВ 2210 – використано 10057,00
грн.  за буд.матеріали, перерах.кошти на картки, авансовий звіт, за квітник
та піддон.  По КЕКВ 2240 – 1637998,40 грн. кошти витрачені на:
   1.Прибирання та утримання території –350506,41 грн.;
   2.Послуги з утримання кладовищ –368561,62 грн.;
   3.Послуги з озеленення території та утримання зелених насаджень ( в тому
числі знесення аварійних дерев)- 369881,56 грн.;
   4.Обслуговування та утримання мереж зовнішнього вуличного  освітлення
(в  тому  числі  заміна  лампочок  та  стандартне  приєднання  до  мереж
вуличного освітлення ) – 539048,81 грн.
   5.Послуги інженерного проектування (виготовлення ПКД на пот.ремонт
вул. осв.по вул.Грушевського, Східна,Довженка в с.Лука-Мелешківська) –
10000,00 грн.

По КЕКВ 2273 – використано 352144,06 грн.- на оплату вуличного 
освітлення.

Сільське, лісове, рибне господарство та мисливство

По КПКВКМБ 7130 «Здійснення заходів із землеустрою» (загальний
фонд) використано 76844,00 грн., що склало 100,00% до плану на за 2019
рік  (76844,00  грн).  Кошти  витрачені  на  технічну  документацію  із
землеустрою – 40744,00 грн;  на  послуги топографо-геодезичної  зйомки
с.Лука-Мел.  вул..  Шкільна  витрачено  –  19800,00  грн.,  виготовлення
проекту землеустрою – 16300,00 грн. Видатки проведено згідно програми
розвитку  земельних  відносин  у  Лука-Мелешківській  ОТГ  Вінницького
району, Вінницької області на 2018-2020 роки.

Будівництво та регіональний розвиток

По КПКВКМБ 7310 «Будівництво об’єктів житлово-комунального
господарства» (спеціальний фонд) затверджено 514640,00 грн., використано
514637,20 грн.,  по КЕКВ 3122, а саме:

 -  на  буд.зуп.гром.трансп  по  вул.Тиврівське  шосе  в  с.Лука-
Мелешківська - 60840,00 грн.- власні кошти

 -   на  нове  будівництво  (придбання  та  встановлення)  дитячого
майданчика  в  с.Цвіжин –  99104,17 грн.(  в  тому числі  кошти Вінницького
районного бюджету – 70000,00 грн., 29104,17 грн. – власні кошти )



 - на нове будівництво (придбання та встановлення) спортивно-ігрового
майданчика   по  вул..Шкільна  52  в  с.Лука-Мелешківська  -250000,00  грн.(в
тому числі  107024,97  грн.  -  кошти 16-го  обл..конкурсу  громад,  142975,03
грн.-власні кошти)

 - на нове будівництво водозабірної свердловини по вул..Українська 53
в с.Іванівка – 104693,03 грн. .( в тому числі кошти Вінницького районного
бюджету – 100000,00 грн., 4693,03 грн. – власні кошти )

 (Програма  благоустрою  населених  пунктів  та  розвитку  житлово-
комунального господарства на 2019 рік)

По КПКВКМБ 7325 «Будівництво споруд , установ та закладів 
фізичної культури та спорту» затверджено 1677528,00 (спеціальний фонд) 
використано 1521322,90 грн., а саме  по КЕКВ 3122 :

 -виготовлення  ПКД  та експертизу нов.буд. поля для гри в міні-футбол
з штучного покриття в с.Тютьки та с.Лука-Мелешківська – 58240 грн.(власні
кошти); 

-виготовлення  ПКД,  експертизу  ПКД,  техн..нагляд  по  обєкту  «Нове
будівн.  багатоф.  майданчика в с.Лука-Мелешківська» –  1463082,90 грн.(  в
тому  числі  650000,00  грн.  –  кошти   субвенціії  з  місцевого  бюджету  на
будівництво мультифункціональних майданчиків для занять ігровими видами
спорту  за  рахунок  відповідної  субвенції  з  державного  бюджету  КЕКД
41054500,  165545,00  грн.  –  кошти  іншої  субвенції  КЕКД  41053900  з
Вінницького міського бюджету, 647537,90 грн – власні кошти).

 (Програма  благоустрою  населених  пунктів  та  розвитку  житлово-
комунального господарства на 2019 рік)

По КПКВКМБ 7362 «Виконання інвестиційних проектів  в рамках
формування  інфраструктури  об’єднаних  територіальних  громад»
затверджено 2357628,00 (спеціальний фонд) використано 2295531,57 грн.,а
саме по КЕКВ 3132 :  

- Капітальний ремонт дорожнього покриття  по вул.2-га  Вінницька  в
с.Лука-Мелешківська, Вінницького району, Вінницької області  – 501180,97
грн.  (в  тому  числі  кошти  субвенції  з  державного  бюджету  місцевим
бюджетам на формування інфраструктури об'єднаних територіальних громад
КЕКД 41033200 -  495780,97 грн., власні кошти – 5400,00 грн.)

-  Капітальний  ремонт  дорожнього  покриття  по  вул.Деребасівська  в
с.Тютьки  Лука-Мелешківської  сільської  ради,  Вінницького  району,
Вінницької  області  –  513422,80  грн.  (в  тому  числі  кошти  субвенції  з
державного  бюджету  місцевим  бюджетам  на  формування  інфраструктури
об'єднаних територіальних громад КЕКД 41033200 -  4999696,00 грн., власні
кошти – 13726,80 грн.)

-  Капітальний ремонт дорожнього  покриття  по вул.Малиновського  в
с.Прибузьке  Лука-Мелешківської  сільської  ради,  Вінницького  району,
Вінницької  області  –  553622,60  грн.  (в  тому  числі  кошти  субвенції  з
державного  бюджету  місцевим  бюджетам  на  формування  інфраструктури



об'єднаних територіальних громад КЕКД 41033200 -  500000,00 грн., власні
кошти – 53622,60 грн.)

-  Капітальний  ремонт  благоустрою  території  (місцеве  розширення
проїздної  частини)  по  вул.Тиврівське  шосе  в  с.Лука-Мелешківська,
Вінницького району, Вінницької області – 727305,20 грн.(в тому числі кошти
субвенції  з  державного  бюджету  місцевим  бюджетам  на  формування
інфраструктури  об'єднаних  територіальних  громад  КЕКД  41033200  -
727305,20 грн.)

(Програма  благоустрою  населених  пунктів  та  розвитку  житлово-
комунального господарства на 2019 рік)

Видатки по КПКВКМБ 7363 «Виконання інвестиційних проектів в
рамках  здійснення  заходів  щодо  соціально-економічного  розвитку
окремих  територій»  затверджено  250000,00  грн.  (спеціальний  фонд)
використано 229628,90 грн., на нове будівництво дитячих майданчиків,  а
саме:

-Нове  будівництво  дитячого  майданчика  по  вул.Тиврівське  шосе  в
с.Лука-Мелешківська  –  175920,94  грн.за  рахунок  коштів  субвенції  з
державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів соціально -
економічного розвитку окремих територій ( в тому числі за рахунок залишків
коштів  субвенції  наданої  у  2018  році  з  державного  бюджету  місцевим
бюджетам  на  здійснення  заходів  соціально  -  економічного  розвитку  –
52000,00 грн.)

-Нове будівництво дитячого майданчика на території ДНЗ «Веселка» -
53707,96 грн. кошти субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на
здійснення заходів соціально - економічного розвитку окремих територій.

Видатки  по КПКВКМБ  7350   «Розроблення  схем  планування  та
забудови територій (містобудівної документації)» затверджено 197209,00
(спеціальний фонд)  використано 127209,00 грн., за послуги топографічної
зйомки  до  генерального  плану  (власні  кошти).(Програма  забезпечення
містобудівною  документацією  населених  пунктів  Лука-Мелешківської
сільської ради на 2019-2023 роки)

Видатки  по КПКВКМБ  7370  «Реалізація  інших  заходів  щодо
соціально-економічного  розвитку  територій»  затверджено  на  2019  рік
45312,00 грн.  (спеціальний фонд)  використано 45311,70 грн., за  розробку
ПКД на реконстр.буд., яка знаход.на балансі Лука-Мелешківської с/р.(власні
кошти)

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

Видатки  по КПКВКМБ  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; 

 - по КЕКВ 2210 -34980,00 грн. - за щебінь.
Видатки  по КПКВКМБ  7461  «Утримання  та  розвиток  доріг

загального користування» затверджено 105547,00 грн. (спеціальний фонд)
використано 66292,67 грн.,а саме:

- КЕКВ 3132 в сумі 37901,87 грн.:
-  18461,87  грн.,  за  вик.проектн.роб.  “Кап.ремонт  дор.покриття  по
вул..Деребасівська  с.Тютьки”,  “Кап.ремонт  дор.покриття  по  вул..2-га
Вінницька  в  с.Лука-Мелешківська  ”“Кап.ремонт  дор.покриття  по
вул..Малиновського в с.Прибузьке” – власні кошти.
 - 19440,00 грн. за проведення експертизи, за виконання проектн.роб.,
та корегування роб.проекту – 19440,00 грн. власні кошти.

- КЕКВ  3142  – 28390,80  грн.,  за  розробку  ПКД  на  реконстр.мережі
вул.освітлення в с.Лука-Мелешківська. - власні кошти.

Видатки  по КПКВКМБ  7463  «Утримання  та  розвиток
автомобільних  доріг  та  дорожньої  інфраструктури  за  рахунок
трансфертів  з  інших  місцевих  бюджетів»  затверджено  на  2019  рік
314005,00 грн. (загальний фонд) використано 314004,46 грн., а саме:

 - по КЕКВ 3142 -314004,46 грн., за експертизу, тех..нагляд та роботи
по реконструкції мереж вуличного освітлення в с.Лука-Мелешківська.

 
Охорона навколишнього природного середовища

Видатки по КПКВКМБ 8330 «Інша діяльність у сфері екології  та
охорони  природних  ресурсів»  затверджено  на  2019  рік  12220,00  грн.
(спеціальний  фонд)  використано  12220,00  грн., за  багаторічні  зелені
насадження(направлення залишку коштів, який склався станом на 01 січня
2019 року)

Цільові фонди

Видатки по КПКВКМБ 7691 «Виконання заходів  за  рахунок цільових
фондів,  утворених  Верховною  Радою  Автономної  Республіки  Крим,
органами місцевого самоврядування і  місцевими органами виконавчої
влади  і  фондів,  утворених  Верховною  Радою  Автономної  Республіки
Крим,  органами  місцевого  самоврядування і  місцевими  органами
виконавчої влади» 
затверджено на  2019  рік  97100,00  грн.  (спеціальний  фонд)  використано
72500,00 грн., на послуги ескаватора та автомобілів також на транспортні
послуги (направлення  коштів КЕКД 50110000).

МІЖБЮДЖЕТНІ ТРАНСФЕРТИ



 

КПКВКМБ 0119410 Медична субвенція
План  на  2019  рік  становить  4661300,00  грн.  Використано  в  сумі

4661300,00 грн.,що складає 100% до плану за звітний період, а саме:
- по Вінницькому району: 3814246,00 грн. 
-по Тиврівському району: 847054,00 грн.

КПКВКМБ 0119770 Інша субвенція
План  на  2019  рік  становить  2355336,00  грн.  Використано  в  сумі

2319579,00 грн.,  що складає 98,48% до річного плану за звітний період  з
урахуванням змін (загальний фонд), а саме:

-  по  Вінницькому  району  уточнений  план  на  2019  рік  становить
2018050,00 грн., використано 1982293,00 грн., а саме: на охорону здоров’я –
134600,00  грн.,  на  будинок  творчості  -111470,00  грн.,  на  тер.центр  –
271889,22 грн., на бібліотеки – 85348,39 грн.,на муз.школа – 1186660,85 грн.,
постанова  №558  –  90000,  00  грн.,  на  комп.виплати  –  2000,00  грн.,  на
пільговий  проїзд  –  50000,00  грн.,  Чорноб.мед.  –  37630,87  грн.,на  послуги
зв’язку – 12693,67 грн.

Кошти в сумі 35757,00 грн. було повернуто з Вінницького районного
бюджету  до  бюджету  Лука-Мелешківська  ОТГ  (згідно  платіжних
документів .від 02.12.2019 – 100,76 грн., 26.12.2019 – 2001,00 грн., 26.12.2019
– 33655,24 грн.) 

 -по  Тиврівському  району  уточнений  план  на  2019  рік  становить
337286,00  грн.,  використано  337286,00  грн.,  а  саме:  на  службу  молоді  –
66640,00 грн., на тер.центр – 255556,00 грн., на пост.№558 – 15090,00 грн.

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

розвитку регіонів

По КПКВКМБ 9800 «Субвенції  з  місцевого бюджету державному
бюджету  на  виконання  програм  соціально-економічного  розвитку
регіонів» (загальний фонд) при плані 50000 грн. використано 50000,00 грн., а
саме  по КЕКВ 2620 на виконання «Програми поліпшення техногенної  та
пожежної безпеки в Лука-Мелешківській об’єднаній територіальній громаді
на 2019 рік» (виконавець: ДПРЗ-1 ГУ ДСНС України у Вінницькій області)

По КПКВКМБ 9800 «Субвенції  з  місцевого бюджету державному
бюджету  на  виконання  програм  соціально-економічного  розвитку
регіонів»  (спеціальний фонд) при плані  50000 грн.  використано 50000,00
грн.,  а  саме   по  КЕКВ  3220  на  реалізацію   Програми співпраці  Лука-
Мелешківської сільської ради, Управління Державної казначейської служби



України  у  Вінницькому  районі  Вінницької  області,  розпорядників  та
одержувачів  бюджетних  коштів  в  сфері  казначейського  обслуговування
бюджету  Лука-Мелешківської  об’єднаної  територіальної  громади  на  2019-
2020 роки».

Видатки  загального  фонду бюджету  ОТГ  визначені  у  відповідності  до
ст..88,91 Бюджетного кодексу України. Видаткова частина загального фонду
бюджету затверджена та сформована за програмно-цільовим методом.
На виконання п.4 ст.77 Бюджетного Кодексу України, бюджетні установи у
першочерговому порядку забезпечені 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 енергію, природний газ та послуги зв’язку.
Так,  станом  на  31.12.2019р  заборгованість  по  виплаті  заробітної  плати  та
розрахунках по комунальних послугах відсутня.

Аналіз звіту про бюджетну заборгованість

Загальний фонд

За звітними даними дебіторська заборгованість складає 31337,36 (16487,36
грн. -передплата газет на 2020 рік та 14850,00 грн. – стандартне приєднання
до ЗЕМ) 
Кредиторська  заборгованість  по  видатках  загального  фонду  на  31.12.2020
року відсутня.

Спеціль  ний фонд  

по доходах спеціального фонду дебіторська заборгованість на 31.12.2019року
становить  9329,50  грн.(заборгованість  поточного  місяця  батьків  за
харчування дітей в дошкільних навчальних закладах.
Кредиторська  заборгованість  по  видатках  на  31.12.2019  року  становить
8816,50  грн.(заборгованість  батьків  за  харчування  дітей  в  дошкільних
навчальних закладах.)

На кінець звітного періоду заборгованість відсутня.

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