
                                
УКРАЇНА

ВІННИЦЬКА ОБЛАСТЬ ВІННИЦЬКИЙ РАЙОН
ЛУКА-МЕЛЕШКІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

РІШЕННЯ № 1242

 19 жовтня 2020 року                                                              43 сесія 7 скликання

Про затвердження звіту про виконання Лука-Мелешківського
сільського бюджету за 9 місяців 2020 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 за 9
місяців 2020 року, сільська рада

                                                ВИРІШИЛА:

1. Затвердити звіт про виконання  Лука-Мелешківського  сільського 
бюджету за 9 місяців 2020 року (звіт додається): 

по доходах в загальній сумі  39 541 446,65 грн., в тому числі:
-    по доходах загального фонду в сумі 38 317 391,73грн.,
-    по доходах спеціального фонду в сумі 1 224 054,92грн.     

по видатках в загальній сумі 37 430 329,00 грн., в тому числі:
-    по видатках загального фонду в сумі 35 622 773,69 грн.,
-    по видатках спеціального фонду в сумі 1 807 555,31 грн. 

Сільський  голова                                                                     Володимир  Сич

 
     

 



ЗВІТ
  виконання бюджету

Лука-Мелешківської ОТГ за 9 місяців 2020 року

с. Лука - Мелешківська
МФО 802015
Код ЄДРПОУ 04329856
Банкотримувача ГУ ДКСУ у Вінницькій області
р/рUA58 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

За  9  місяців  2020  року  до  загального  фонду бюджету Лука-Мелешківської
ОТГ надійшло (без урахування трансфертів)  18768395,73 грн., що становить
83,26% до уточнюючого плану. Сума відхилення становить – 3774832,27 грн. 

Невиконанння  доходів  та  зменшення/зростання  порівняно  з  аналогічним
періодом попереднього року спостерігається по таких кодах:

- КЕКД 11010000 «Податок та збори на доходи фізичних осіб» - план  на 9
місяців  становить  14065728,00  грн.,   фактично  надійшло  ст..на  30.09.2020р.
11973480,56  грн.,  що  становить   85,13%  до  уточнюючого  плану.  Сума
невиконання – 2092247,44 грн. Порівняно з аналогічним періодом попереднього
року надходження збільшились на 338104,23 грн. 

Причина недовиконання плану податкута збору з фізичних осіб:



У 2019 році була переплата, оскільки на ТОВ «АГРАНА ФРУТ» проводилися
роботи по обрізці дерев та інші підготовчі сезонні роботи в листопаді –грудні
2019 року, а були заплановані на січень-лютий 2020 року. Сприятливі умови в
серпні  місяці  призвели  до  активного  до  виконання  плану  по  тонажу  та
вплинули  на  кількість  найманих  робітників,  оскільки  рясні  дощі  не  давали
змоги розпочати збір нового врожаю раніше . А також, після детального аналізу
було  встановлено,  що  спостерігається  зменшення  росту  податку  на  доходи
фізичних осіб, невиконання відбулось за рахунок того, що  такі платники:  ТОВ
«ШляхБуд», ТОВ «Вінкомплімент», ТОВ «Дакар», ТОВ «Вінбудресурс»,ТОВ
«Оксимфест», ТОВ «Вінкомподілля», ТОВ «Лавія», ТОВ «Агрошляхбуд», ТОВ
«Гост-  ВМ»,   ПП «Константа»,  Фірма «Ваян»,  ТОВ «Кодіз»,  ТОВ «Нарис»,
ТОВ «Сад Надія», НДЦ «Лосостепагропром», Тиврівський РЦ ПМСД,( в 2019
році в с.Яришівка працював ФАП, на даний час в громаді функціонує КЗ НКП
ЦПМСД Лука-Мелешківської сільської ради), ТОВ «Сергіївський смак» ,  ТОВ
«Надія  В»  ,ТОВ  «Лучанка»,   ПП  «Інтерстиль»,   ФГ  «Хлібодар»  змінили
місцезнаходження (перереєстрація) та зменшили обсяги виробництва у зв’язку
з поширенням корона вірусної хвороби (COVID-19).

-КЕКД 1300000 «Рентна  плата  за  використання  інших природних ресурсів»
план на 9місяців 2020 року становить 18000,00 грн., фактично надійшло ст..на
30.09.2020 р.  32930,37 грн.,  що майже в 2 рази перевищує план.Порівняно з
аналогічним періодом попереднього року надходження збільшились на 12977,29
грн.

Причина перевиконання податку: збільшення використання лісових ресурсів
в частині деревини, заготовленої в порядку рубок головного користування , що
виникло за рахунок надходжень по КЕКД 13010100 «Рентна плата за спеціальне
використання  лісових  ресурсів  в  частині  деревини,  заготовленої  в  порядку
рубок головного користування» від ДП «Вінницький лісгосп», ДП «Вінницький
райагроліс», ДП «Тиврівськийрайагроліс».

Акцизний податок з  пального (  КЕКД 41021900,  КЕКД 41031900)  план 9
місяців  2020  року  становить  700000,00  грн.,  фактично  надійшло  ст..на
30.09.2020  р.  693036,79  грн.,  що  становить  99,00%  до  уточнюючого  плану.
Сума  недовиконання  –  6963,21  грн. Порівняно  з  аналогічним  періодом
попереднього року надходження зменшились на 11997,03 грн.

Причина  зменшення  податку:  зменшення  реалізації  та  відпуску  пального
суб’єктамигосподарювання  (порівняно  з  минулим  роком).  Податки,  що
надійшли за  рахунок надходжень по КЕКД 14021900 «Пальне»  та  14031900
«Пальне»  від  Казначейства  України  (м.Київ)  -  кошти  після  розмежування
бюджет 02530000000 ОТГ с.Лука-Мелешківська  - пальне. (пп.215.3.4 п.215.3
ст.215 ПКУта п.14.1.212 п.14.1 ст.14 ПКУ)

-КЕКД  18000000  «Місцеві  податки  »  план  9  місяців  2020  року  становить
7521400,00 грн.,  фактично надійшло ст..на 30.09.2020 р.  5812147,51 грн.,  що



становить   77,27%  до  уточнюючого  плану.  Сума  недовиконання  -
1709252,49грн. Порівняно  з  аналогічним  періодом  попереднього  року
надходження зменшилась на 1712681,07 грн., а саме:

- КЕКД 18010200 «Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки,
сплачений  фізичними  особами,  які  є  власниками  об’єктів  нежитлової
нерухомості»  план на 9 місяців 2020 року становить 52600,00 грн., фактично
надійшло ст..на 30.09.2020р. 156265,91 грн., що в 3 рази перевищує план. Сума
перевиконання - 103665,91 грн. Порівняно з аналогічним періодом попереднього
року надходження збільшились на 101925,54 грн.

Причина  збільшення  податку:  Сплата   даного  виду  податку  проводилась
фізичними  особами,  після  отримання  податкових  повідомлень-рішень(згідно
з п. 266.6 ПКУ та п. 266.10 ПКУ). Найбільшими  платниками даного податку є:
Головащенко С.І. – 1100,00 грн., Сідлак Л.Д.- 1200,00 грн., Чернявський С.В.-
2468,10  грн.,  Закревський  С.В.-  2410,64  грн.,  Андросова  В.П.  –  4425,60
грн.,Некрасова К.П.  – 1277,00 грн.,  Гучко О.П. – 1285,00 грн.,  Гучко Л.В.  –
1100,00 грн.,  Прилуцький В.Ю. -8535,90 грн., Коломієць О.Д. – 3722,32 грн.,
Федоченко В.М. – 2810,60 грн., Степанишин С.М. -2735,61 грн. та Білик М.В.-
2685,99 грн. А також, повідомляємо, що Череватова О.О. є новим платником,
(порівняно з минулим роком) , яка сплатила до бюджету Лука-Мелешківської
ОТГ в півріччі 2020 року  27470,00 грн. (26520,00 грн. -26.05.2020 року, 950,00
грн -24.06.2020 року ).

-  КЕКД  18010300  «Податок  на  нерухоме  майно,  відмінне  від  земельної
ділянки,сплачений фізичними особами, які  є власниками об’єктів нежитлової
нерухомості»   план  на  9  місяців  2020  року  становить  561300,00  грн..  Сума
недовиконання становить -1578590,30 грн. 

Причина зменшення податку: до бюджету ОТГ в 2020 році від Олійник В.Ю.

27.02.2020  року  надійшло  16163,65  грн.,а  також  за  рахунок  перерахування

коштів з КЕКД 18010200 – 4695,15 грн.. Від ТОВ «Ковінько Ковбаси» в 2020

році коштів не надходило, тому що будівлі промисловості, зокрема виробничі

корпуси, цехи, складські приміщення промислових підприємств не є об’єктом

оподаткування   (підпункт «є»  підпункту  266.2.2  пункту  266.2  ст.266  ПКУ в

редакції  ЗУ  від  16.01.2020р.№466-ІХ),   тоді  як  в  2019  році  це  був  єдиний

платник даного виду податку.А також,  25.08.2020 року Головним управлінням

ДКСУ  у  Вінницькій  області  на  виконання  висновку  ГУ  ДПС  у  Вінницькій

https://docs.dtkt.ua/doc/2755-17?page=42#pn8685
https://docs.dtkt.ua/doc/2755-17?page=42&_ga=2.117623625.1309941574.1594277802-434107122.1594277802#pn8716


області  №0079658EV/0203  від  09.06.2020року  та  звернення  ГУ  ДКСУ  у

Вінницькій області №05-20/65 від 21.08.2020року було здійснено повернення за

рахунок поточних надходжень на користь Ковінько С.Г. ( відповідно до пункту

13  Порядку  повернення  коштів,  помилково  або  надміру  зарахованих  до

держаного та місцевих бюджетів, затвердженого наказом МФУ від 03.09.2013

№787).

Плата  за  землю  всього  (КЕКД  18010500,  КЕКД  18010600,  18010700,

18010900)  план на 9 місяців 2020 року становить 1654600,00 грн.,  фактично

надійшло  ст..на  30.09.2020р.   2206414,82  грн.,  що  становить   133,35%  до

уточнюючого  плану.  Сума  перевиконання  -   551814,82  грн. Порівняно  з

аналогічним  періодом  попереднього  року  надходження  збільшились  на

450767,65 грн., а саме:

КЕКД18010500 «Земельний податок з юридичних осіб»  план на 9 місяців 2020

року  становить  385200,00  грн.,  фактично  надійшло  ст..на  30.09.2020р.

323020,04  грн.,  що  становить   83,86%  до  уточнюючого  плану.  Сума

недовиконання  -   62179,96   грн. Порівняно  з  аналогічним  періодом

попереднього року надходження зменшились на 103995,97 грн.

Причина  зменшення  податку:  за  звітний  період  найбільшими  платниками

даного  податку  були  :  1.  ПАТ  «Укрзалізниця»  ,  2.  СТ  «Яришівка,  3.  АТ

«Укртрансгаз»  4.  ПП  «Фірма  «Зерно»  5.ДП  НЕК  «Укренерго»  ,  а  також

залучено нового платника  -  ТОВ «Гранітон сервіс» , який  в першому півріччі

2020  року  сплатив  13681,00  грн.Але,  оскільки  була  виготовлена  нова



нормативно-грошова оцінка землі  ,  тому в кілька разів  зменшилась плата  за

землю.

-  КЕКД18010600  «Орендна плата з юридичних осіб» план на 9 місяців 2020
року  становить  491700,00  грн.,  фактично  надійшло  ст..на  30.09.2020р.
844721,97 грн., що в два рази перевищує план. Сума перевиконання – 353021,97
грн. Порівняно  з  аналогічним  періодом  попереднього  року  надходження
збільшилась на 334295,31 грн.

Причина  збільшення  податку:  за  звітний  період  найбільшими платниками
даного податку були: ТОВ «АгранаФрут»  - 499457,00  грн. (сплатили всю суму
за  2020  рік  одним  платежем),  ТОВ  «Агробуг»,  ТОВ  «Селищанське»  ,  ПП
«Компанія «Версаль», ТОВ «Сад Надія».

- КЕКД 18010700«Земельний податок з фізичних осіб» план на 9 місяців 2020
року   становить  603200,00  грн.,  фактично  надійшло  ст..на  30.09.2020р.
876350,95  грн.,  що  становить   145,28  %  до  уточнюючого  плану.  Сума
перевиконання  –  273150,95  грн. Порівняно  з  аналогічним  періодом
попереднього року надходження збільшились на 243563,04 грн.

Причина  збільшення  податку:  згідно  рішення  24  сесії  7  скликання  від
21.06.2019  року  №495  «Про  встановлення  місцевих  податків  і  зборів  на
території Лука-Мелешківської об’єднаної територіальної громади на 2020 рік»
було збільшено ставку земельного податку, а також, пом’якшення карантинних
вимог сприяло активній сплаті даного виду податку.

- КЕКД 18011100  «Транспортний податок з юридичних осіб» надходжень на
2020  рік  не  планувалось.,  фактично  надійшло  ст..на  30.09.2020р.  25000,00
грн.,За аналогічний період минулого року надходжень не було.

Причина:  несистематичне надходження коштів,  які  неможливо передбачити.
Даний вид податку надійшов до бюджету ОТГ від ТОВ «Ковінько Ковбаси» 11
02.2020 року.

КЕКД 18050300  «Єдиний податок з юридичних осіб» план на 9 місяців 2020
року   становить  640100,00  грн.,  фактично  надійшло  ст..на  30.09.2020р.
177161,14  грн.,  що  становить   27,68  %  до  уточнюючого  плану.  Сума
недовиконання  –  462938,86  грн. Порівняно  з  аналогічним  періодом
попереднього року надходження зменшились на 421488,00 грн.

Причина  зменшення  податку:  невиконання  спостерігається  тому,  що  ТОВ
«Агрошляхбуд» в 2020 році не сплачує даний вид податку, оскільки змінили
місцезнаходження (перереєстрація), за аналогічний  період минулого року від
ТОВ  «Агрошляхбуд»  надійшло  132288,  00  грн.;зменшення  надходжень  по
даному  виду  податку   спостерігається  також  по  таких  платниках:  ТОВ
«Лучанка» ,ПП «ВалеріоМонті», Вінюрценрт ЛТД, Яришівське СТ.



- КЕКД 18050500«Єдиний податок з сільськогосподарських товаровиробників,
у  яких  частка  сільськогосподарського  товаровиробництва  за  попередній
податковий  (звітний)  рік  дорівнює,  або  перевищує  75  відсотків»  план  на  9
місяців  2020  року   становить  408000,00  грн.,  фактично  надійшло  ст..на
30.09.2020р.  336638,36  грн.,  що становить   82,51 % до  уточнюючого  плану.
Сума  недовиконання  –  71361,64  грн. Порівняно  з  аналогічним  періодом
попереднього року надходження зменшлись на 99217,95 грн.

Причина зменшення податку:  у 2019 році була переплата, у зв’язку з тим,
щобулазмінена  нормативно-грошоваоцінказемлі,  згідно  з  якою  ставка
зменшилась.Найбільшимиплатниками  данного  виду  податку  є:  ТОВ
«Вінкомподілля», ТОВ «Селищанське», ТОВ «Агробуг».

- 21081100 «Адміністративні штрафи та санкції» план на 9 місяців 2020 року
становить 1600,00 грн., фактично надійшло ст..на 30.09.2020р. 1729,40 грн., що
становить 108,09% до уточнюючого плану. Сума перевиконання – 129,40 грн.
Порівняно з аналогічним періодом попереднього року надходження зменшились
на 679,40 грн.

Причина  зменшення  податку:  несистематичне  надходження  коштів,  що
неможливо передбачити.

- 22010300 «Адміністративний  збір  за  проведення  державної  реєстрації
юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань» план
на  9  місяців  2020  року   становить  3500,00  грн.,  фактично  надійшло  ст..на
30.09.2020р.  40,00  грн.,  що  становить   1,14% до  уточнюючого  плану.  Сума
недовиконання – 3460,00 грн. Порівняно з аналогічним періодом попереднього
року надходження зменшились на 8093,60 грн.

Причина  зменшення  податку:  блокування  роботи  державної  реєстрації  та
звільнення державного реєстратора.

- 22012500 «Плата за надання інших адміністративних послуг» план на 9місяців
2020  року  становить  8000,00  грн.,  фактично  надійшло  ст..на  30.09.2020
р.4435,08  грн.,  що  становить   55,44%  до  уточнюючого  плану.  Сума
недовиконання –3564,92 грн. Порівняно з аналогічним періодом попереднього
року надходження зменшились на 5215,78 грн.

Причина  зменшення  податку:  блокування  роботи  державної  реєстрації  та
звільнення державного реєстратора.

- 22012600 «Адміністративний збір за  державну реєстрацію речових прав на
нерухоме  майно  та  їх  обтяжень»  план  на  9  місяців  2020  року  становить
35000,00  грн.,  фактично  надійшло  ст..на  30.09.2020  р.  12660,00  грн.,  що
становить  36,17% до уточнюючого плану. Сума недовиконання –22340,00 грн.
Порівняно з аналогічним періодом попереднього року надходження зменшились
на 41277,00 грн.



Причина  зменшення  податку:  коливання  динаміки  звернень  громадян,  а
також  блокування  роботи  державної  реєстрації  та  звільнення  державного
реєстратора.

А також, станом на 30.09.2020 року до  спеціального фонду бюджету Лука-
Мелешківської ОТГ надійшло (без  урахування трансфертів)  999054,92 грн.,що
становить  89,86% до  уточнюючого  плану 1111822,00 грн.   Сума відхилення
становить – 112767,08 грн. 

Невиконанння доходів та зменшення/зростання більш як у 1,2 рази порівняно з
аналогічним періодом попереднього року спостерігається по таких кодах:

- КЕКД  19010000  «Екологічний  податок»  план  на  9місяці  2020  року
становить 2600,00 грн., фактично надійшло ст..на 30.09.2020 р. 4746,18 грн., що
1,8  разів  перевищує  план.  Сума  перевиконання  2146,18  грн.  Порівняно  з
аналогічним періодом попереднього року надходження збільшились на 1510,29
грн.

Найбільшими  платниками  даного  виду  податку  ПП «Фірма  Зерно»  (термін
сплати  даного  виду  податку  за  ІІІ  квартал  2019  року  спливав  19.11.2019
року,тому станом на 01.10.2019 кошти ще не надійшли (п. 250.2 ПКУ), оскільки
сплочено суму за два квартали , а ст. на 01.10.2020 року було зараховано суму
за  три квартали 2020 року (по 547,00 грн.  за  кожен квартал)»,а  також ТОВ
«Ковінько-Ковбаси»,  ТОВ «Тредіс»,  ФОП «Прилуцький В.Ю.»  -  у  зв’язку  з
змінами  до  законодавствазбільшилась  ставка  податку  в
розрізікодівзабруднюючихречовин.

-КЕКД  25010100«Плата  за  послуги,  що  надаються  бюджетними  установами
згідно  з  їх  основною  діяльністю»  план  на  9  місяців  2020  року   становить
539000,00  грн.,  фактично  надійшло  ст..на  30.09.2020  р.  184323,03  грн.,  що
становить  34,20% до уточнюючого плану. Сума недовиконання -354676,97 грн.
Порівняно з аналогічним періодом попереднього року надходження зменшилась
на 93701,17 грн. (Батьківська плата).

- КЕКД 25020000  «Інші  джерела  власних надходжень  бюджетних установ»
план  на  9  місяців  2020  року  становить  0,00  грн.,  фактично  надійшло  ст..на
30.09.2020р.  225088,35  грн.  (в  тому  числі  по  КЕКД  25020100  надійшло
191801,84  –кошти,  що  надійшли  до  ВОК  Лука-Мелешківської  с/р,  а  саме:
106515,00 грн.- передали з сектору культури Вінницького району (театральні
крісла), 60380,84 грн.- передали КННВК «Фірма 5» (підручники), 1682,00 грн. –
продукти  від  батьків,  23224,00  грн.-  -благодійна  допомога  від  спонсорів
(меблі)  . Порівняно  з  аналогічним періодом попереднього  року  надходження
збільшились на 161847,46 грн.

Причина: несистематичне надходження коштів, які неможливо передбачити, а
також  сплата  батьківської  плати  (під  час  карантину  діти  не  відвідували
навчальні заклади)



- КЕКД 33010000  «Кошти від продажу землі» план на 9 місяців 2020 року
становить 561222,0 грн., фактично надійшло ст..на 30.09.2020р. 561277,36 грн.
В минулому році коштів від продажу землі не надходило.

 Причина: кошти надійшли від Олійник В.Ю – 357222,00 грн.,Гаврилюк О.В. –
204055,00 грн. В 2019 році проводилась робота з підготовки проекту відведення
земельної ділянки на аукціон, який відбувся в 2020 році.

Видаткова частина  бюджету

План по бюджету ОТГ на 9 місяців 2020 року складає 50391227,00 грн.
(загальний фонд -43734775,00 грн., спеціальний фонд – 6656452,00 грн.).За
поточний період по бюджету ОТГ здійснено видатків в сумі 37430329,00
грн.(загальний фонд –35622773,69 грн.,та  спеціальний фонд –1807555,31
грн.) , що складає 74,27% плану за І півріччя 2020 року. 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
4566598,65 грн., що складає 86,65% до плану звітного періоду  (5270083,00
грн.),  по КЕКВ 2210 використано – 119365,02 грн. а саме за лічильник
електроенергії-  1350,00  грн.,  бензин  (в  талонах)  –  69719,00  грн.,
канцтовари  –  7724,90  грн.  та  авансовий  звіт  за  бензин,  зап.частини,
канц.товари,  госп.товари,  перер.  кошти на  картки  в  заг.сумі  40571,12по
КЕКВ  2240  -153878,21  грн.  –  4690,50  грн  .  за  оголошення  в  газеті
«Под.зоря»;  за  заправку  картриджа  –  5001,23  грн.,послуги  зв’язку  –
8118,10  грн.,послуги  доступу  до  мережі  інтернет  (в  т.ч.  камерам
відеоспостереження)  –  24800,00  грн.,монтаж  та  налагодження
відеоохоронної апаратури - 30400,00 грн.; за послуги по супровод.таобсл.
ІПК Місцевий бюджет та  – 5100,00 грн., послуги охоронної сигналізації –
9663,04 грн.,  тех.обс.і  рем автомобіля – 5689,01грн.,  юридичні  послуги-
56400,00  грн.,  тех..обсл.газопроводів  –  346,81  грн.,  за  послуги
супроводження програмного комплексу ІІС «Соціальна громада» - 3141,00
грн., послуга заміни трифазного електролічильника – 528,52 грн.
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  1350,00грн. – від
оренди приміщень (25010300) по власним надходженням.
По  органах  місцевогосамоврядуваннящододжерелформування  та
напрямківвикористанняспеціального фонду.  По коду 25010300 „Плата за



оренду  майна  бюджетних  установ”  надходження  склали  6124  грн,.
(Орендна плата за приміщення ВАТ «Укртелеком») .
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План на 9 місяців  2020 року становить 1674064,00 грн.  видатки по
КПКВКМБ  0160  “Керівництво  і  управління  у  відповідній  сфері  у
містах, селищах, селах”по загальному фонду складають 1587669,62 грн.,
що  становить  94,84  %  до  затверджених  кошторисних  призначень  на  9
місяців  2020  р,  з  них  на  виплату  заробітної  плати  з  нарахуваннями
використано  1512200,33  грн.,  що  становить  95,34  %  до  уточненого
призначення на 9 місяців 2020 р. 1586064,00 грн.), придбано канцтоварів та
госп.товарів на суму 5000,39 грн.,  4525,00 грн. - заправка картриджів та
ремонт  компютерної  техніки  ,  175,19  грн.  -  комісійне  обслуговування,
8215,00 – модифікація та супровід  програмного забезпечення,  2500,00 –
послуги  інформатизації,  83,00  –  послуги  з  отримання  відомостей  з
держ.реєстру., 105,00 – послуги відправки документів,9000,00 – юридичні
послуги, 1200,00 – навчання на курсах, 44665,71 – штрафні санкції.

КПКВКМБ 0180 Інша діяльність у сфері державного управління план
на  9 місяців 2020 року складає 332000,00 грн.  (35000,00 грн- заг.фонд,
297000,00  грн.  -сп.фонд)  -  Програма  сприяння  розвитку  місцевого
самоврядування в Лука-Мелешківській об'єднаній територіальній громаді
на 2020 рік.З початку року було здійснено видатків в сумі 320374,19 грн.
(  коштів  заг.фонду  в  сумі  24113,03  грн.  -  на  послуги  інвентаризації
нерухомого майна та коштів сп.фонду в сумі 296261,16 грн. на кап.ремонт
тротуару навколо багатофункціонального майданчика.)



Крім  того,  по  КПКВКМБ0100  “Державне  управління” забезпечено
виконання  вимог  п.4  статті  77  Бюджетного  Кодексу  України,  щодо
врахування  у  першочерговому  порядку  потреби  в  коштах  на  оплату
праціпрацівниківбюджетнихустановвідповідно  до
встановленихзаконодавствомУкраїни  умов  оплати  праці  та
розмірумінімальноїзаробітної  плати;  на  проведеннярозрахунків  за
електричну та тепловуенергію, водопостачання, водовідведення, природний
газ та послугизв'язку, якіспоживаютьсябюджетнимиустановами. 

Освiтата

Використаннякоштів  по  КПКВКМБ  1000  “Освіта”  по  загальному
фонду в
порівнянніізуточненимпризначеннямхарактеризуєтьсяслідуючимиданими:
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Всьоговитрачено В  т.ч.  на  зарплату  з
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Освіта-всього,  в
т.ч.

1000

Дошкільні
закладиосвіти

1010 5287863,0
0

4399287,6
0

83,2 4369719,0
0

3746897,3
1

85,7
5

Школи 1020 22746508,
00

18333711,
28

80,6 20664781,
00

17216606,
55

83,3
1

Забезпечення
діяльності
інклюзивно-
ресурсних
центрів

1170 946691,00 367925,01 38,86 925991,00 367925,01 39,7
3

По  установахосвіти   (дитячідошкільнізаклади  та  загальноосвітнішколи)
видаткизагального фонду по КЕКВ 2230 „Продуктихарчування” виконано
на  46,42%  (призначено 790500,00 грн.,  а  виконано   367003,09 грн.)  до
уточненногопризначення за 9місяців 2020 р.

Видатки  по  КПКВКМБ  1010 “Надання  дошкільні  освіти”4399287,60
грн., а саме:
КЕКВ 2111 використано 3068722,00 грн. (за рахунок коштів ОТГ)
КЕКВ 2120 використано 678175,31 грн. (за рахунок коштів ОТГ)
КЕКВ 2210 використано 256739,50 грн.( 57820,00 – придбання рушників,



дитячих ковдр,покривал, подушок,матраців,постілі., 146321,00 – придбання
меблів,  14250,00  –  жалюзі,  5980,50  –  госп.товари  та  побутова  хімія,
12980,00  –  посуд  та  товари  для  кухні,12507,00  –  фарба,  будівельні
матеріали, 6881,00 - іграшки за рахунок коштів ОТГ)
КЕКВ 2230 використано 135009,59 грн. (продукти харчування за рахунок
коштів ОТГ)
КЕКВ  2240 використано  20099,86  грн.  (4181,28-  телекомунікаційні
послуги  та  інтернет,  4000,00  –  послуги  з  проектування
розр.витратвогнезах.матеріалу,3410,44  –  технічне  обстеження  підземних
газопроводів та газового обладнання,1009,50 – т/о вогнегасників, 2437,74 –
лаб.дослідж.якості води, 5060,90 – послуги дизінфекції за рахунок коштів
ОТГ) 
КЕКВ 2273 використано 86745,62 грн. (оплата електроенергії).
КЕКВ 2274 використано 153795,72 грн. (оплата природнього газу).

По  КПКВКМБ  1020  „Надання  загальної  середньої  освіти
загальноосвітніми навчальними закладами ( в т.ч. школою-дитячим
садком,  інтернатом  при  школі),  спеціалізованими”(загальний
фонд)18333711,28 грн., а саме:
КЕКВ 2111 використано  14243231,74 грн. (оплата праці) (2911480,80 –
кошти  ОТГ,  359262,00  грн.  –  дотація,  10962581,42  грн.  –  за  рахунок
Освітньої субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам, 9907,52
грн. – за рахунок Субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на
надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами)
КЕКВ  2120 використано  2973374,81  грн. (нарахування  на  заробітну
плату)(612111,51 – кошти ОТГ, 79038,00 грн. – дотація, 2270047,64 грн. –
за  рахунок  Освітньої  субвенція  з  державного  бюджету  місцевим
бюджетам,  2177,66 грн.  –  за  рахунок Субвенції  з  державного бюджету
місцевим  бюджетам  на  надання  державної  підтримки  особам  з
особливими освітніми потребами)

КЕКВ 2210 використано  161267,78 грн., (20544,00 - на придбання шин,
630,00 – чорнила для картриджів, 74000,00 – фарба, будівельні матеріали ,
329,88 – документи про освіту , 3999,90 – канцтовари, 5928,00 – класні
журнали,  49975,00  –  бензин,  дизельне  паливо  за  рахунок коштів  ОТГ,
5861,00  -  –  за  рахунок  Субвенції  з  державного  бюджету  місцевим
бюджетам  на  надання  державної  підтримки  особам  з  особливими
освітніми потребами)

КЕКВ 2230 використано 231993,50 грн. (продукти харчування)
КЕКВ  2240 використано  114422,44  грн.(1564,41-реєстрація  та
перереєстр.коліс.трансп.засобів,  36036,84  –  тех.обсл.тапоточ.р-
тавтоб.,1116,61 – зберігання та комплект.підручників.,1650,00 – послуги з
оновлення  пакету  програм.комплексу,  1850,00-  дезинфекціяскважини,
2200,00 – первіркатех.стану авто.,7441,18 – телеком.послуги та інтернет,



1718,00 – за обов.страхув.цивіл.відповід. , 3286,00 – ремонт комп.тех.та
заправка картириджів, 9491,60 – за тех. обслуг. підзем. газопров. та газов.
облад., 4784,00 – за послуги по забезпеч. оформл. док. про освіту, 420,00 –
послуги по забезп. доступу до ЄДЕБО, 5,00 – комісійні послуги, 24915,90
–  монтаж  електропроводки,  8496,00  –  вимірювання  опору  заземлення,
5494,00 – т/о вогнегасників, 3952,90 – лабор.дослідження аналізу якості
водиза рахунок коштів ОТГ)
КЕКВ 2273 використано 192557,52 грн. (оплата електроенергії)
КЕКВ 2274 використано 268063,49 грн. (оплата природнього газу)
КЕКВ 2275 використано 148800,00 грн. (вугілля)

По  КПКВКМБ  1170  „Забезпечення  діяльності  інклюзивно  –
ресурсних центрів”(загальний фонд)367925,01 грн., а саме:
КЕКВ  2111 використано  303387,47  грн. (оплата  праці),  за  рахунок
субвенції
КЕКВ  2120 використано 64537,54 грн. (нарахування на заробітну плату),
за рахунок субвенції.

По  КТКВКМБ  1010  “Надання  дошкільні  освіти”(спеціальний
фонд) по КЕКВ 2230 „Продукти харчування” 68770,12 грн. за рахунок
власних надходжень

по  КЕКВ  3110  –  12400,00  грн  (ноутбук  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)36854,31 грн., за рахунок власних надходжень, а саме:

по КЕКВ 2210  - 4299,00 грн. – мотокоса та матеріали
по КЕКВ 2230 „Продукти харчування” 32555,31 грн.
по КЕКВ 3110 – 66620,00 (38218,00 грн проектори короткофокусні за

рахунок  Субвенції  з  державного  бюджету  місцевим  бюджетам  на
забезпечення  якісної,  сучасної  та  доступної  загальної  середньої  освіти
«Нова  українська  школа»-  ,  7617-  інтерактивні  дошки  за  рахунок
Субвенції  з  державного  бюджету  місцевим  бюджетам на  забезпечення
якісної,  сучасної  та  доступної  загальної  середньої  освіти  «Нова
українська  школа»-,  20785,00  грн.  –  інтерактивні  дошки  –  за  рахунок
коштів ОТГ)

Охорона здоров’я
По  КПКВКМБ  2111  «Первинна  медична  допомога  населенню,  що
надається центрами первинної медичної (медико-санітарної) допомоги»
затверджено на 9 місяців 2020 року  коштів заг.фонду 540000,00 коштів та
110000,00 грн. коштів сп.фонду.За звітний період було використано кошти



заг.фонду в сумі  239960,18  грн., що становить 44,44 % до уточненого плану
з них :
- на оплату безкоштовних медикаментів – 17096,20 грн.
- на оплату енергоносіїв – 131377,98 грн . (природний газ- 71380,64 грн. та

електроенергія - 59997,34 грн.)
- на боротьбу з коронавірусом – 91486,00 грн.
(Програма  підвищення  якості  медичного  обслуговування  населення  Лука-
Мелешківської ОТГ на 2020 рік).

Соцiтаальний захист та соцiтаальне забезпечення

По  КПКВКМБ  3104  Забезпечення  соціальними  послугами  за
місцем  проживання  громадян,  які  не  здатні  до  самообслуговування  у
зв’язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю

Згідно рішення 39 сесії 7 скликання №1070 від 17.07.2020 року «Про
створення  комунальної  установи  Центр  надання  соціальних  послуг»  було
створено  даний  центр  та  затверджено  на  звітний  період   203780,00  грн.,
касові видатки за звітний період склали 70937,06грн, що становить 34,81% до
плану.Кошти  були  витрачені  на  виплату  заробітної  плати  працівникам
центру.

 По КПКВКМБ 3242 Інші  заходи у сфері  соціального захисту та
соціального забезпечення  затверджено на звітний період  165000,00 грн.,
касові видатки за звітний період склали  80000,00грн, що становить 48,48%
до  плану  ; в т.ч.: малозабез.  cім’ям –24300,00 грн.(50 чол.),на лікування –
47900,00 грн.(61 чол.), на поховання - 7800,00 грн.(9чол).(Кошти затверджені
згідно  програми  соціального  захисту  населення  Лука-Мелешківської
об'єднаної територіальної громади на 2020 рік.)

Культура iта мистецтво

По  КПКВКМБ  1100  Надання  спеціальної  освіти  школами
естетичного   виховання  (музичними,  художніми,  хореографічними,
театральними,  хоровими,  мистецькими)  план  на  9  місяців  2020  р.  з
урахуванням змін складає 1681311,00 грн. профінансовано 1593047,06 грн. ,
що  склало  94,75%  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 -1287077,18 грн., 
КЕКВ 2120 – 279638,49 грн.,



КЕКВ 2210 – 11649,13 грн. (825,00  – за свідоцтва, 439,79 – госп. товари,
7384,34 – канц.товари, 3000,00 – фарба та будів.матеріали за рахунок коштів
ОТГ)

КЕКВ 2240 –14682,26 грн. ( 682,36 -  на заправку картриджів, 14000,00 –
налаштування фортепіано, за рахунок коштів ОТГ)

По  КПКВКМБ  4030  Забезпечення  діяльності  бібліотек  (загальний
фонд)затверджено на 9 місяців 2020 р. 289138,00, профінансовано 255422,50
грн. , що склало 88,34% до плану за 9 місяців 2020 р. ;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 -200596,13 грн., 
КЕКВ 2120 – 50344,83 грн.,
КЕКВ  2210  –  2099,20  грн.  (1300,00-фарба  будів.  матеріали,  799,20

канцтовари  за рахунок коштів ОТГ)
КЕКВ 2240 – 2382,34 грн. (2382,34 - телеком.послуги та інтернет)

По  КПКВКМБ  4060  Палаци  і  будинки  культури,  клуби  та  інші
заклади клубного типу  затверджено на 9 місяців 2020 р. 1457726,00 грн.
(загальний  фонд) профінансовано  1222039,84  грн.  ,  що  склало  83,83%  до
плану  на  9  місяців  2020  р.  ;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 -695618,61 грн., 
КЕКВ 2120 – 159004,74 грн.,
КЕКВ 2210 – 26692,25 грн. (13500,00-фарба та будів.матеріали, 11800,00 –
ноутбуки, 1392,25-канц.товари, за рахунок коштів ОТГ)
КЕКВ 2240 використано 8562,41 грн. (5862,41 – тех. обстеж.підзем.газопров.
та газового обладнання, 2700,00 - на абон.плату за інтернет за рахунок коштів
ОТГ)
КЕКВ 2273 використано 306366,73 грн.  (оплата електроенергії)
КЕКВ 2274 використано 25795,10 грн.  (оплата природнього газу)

По  КПКВКМБ  4082  Інші  заходи  в  галузі  культури  і
мистецтва(загальний фонд)затверджено на 9 місяців 2020 р. 60000,00 грн.,
профінансовано  29000,00  грн.  ,  що  склало  48,33%  до  плану  за  9  місяців
2020 р. Були надані автопослуги по перевезенню випускників з нагоди свята
останнього дзвоника.

По  КПКВКМБ  1110  Надання  спеціальної  освіти  школами
естетичного   виховання  (музичними,  художніми,  хореографічними,



театральними, хоровими, мистецькими) (спеціальний фонд) по КЕКВ 2210
– 28322,00 грн.  (18910,00 -  туфлі,чоботи народні-8680,00 – стійка,  кабель,
скрипка,  742,00  -  журнали)  по  КЕКВ  3110  –  40000,00  грн.  (  20000,00  –
бандура, 20000,00 - баян)

По КПКВКМБ 4060 «Палаци і  будинки культури,  клуби та інші
заклади клубного типу»  (спеціальний фонд) по КЕКВ 2210 – 9852,60 грн.
(  4006,30  -  господарські  товари,  канц.товари,  1380,00  –  киї  з  кульками.,
206,50 – фоторамки, 3900,00 – мотокоса, 359,80 – бензин для мотокоси)

Житлово-комунальне господарство

      По КПКВКМБ 6030«Організаціяблагоустрою населених пунктів»
затверджено  на  9  місяців  2020  року  1660458,00  грн.  (загальний  фонд  -
1078720,00  грн.,  спеціальний  фонд  –  581738,00  грн.  ). Використано
898625,88  грн.
 Кошти  загального фонду в сумі 708907,00 грн.,  що становить 99,98 % до
плану за  звітний період 2020 року. По КЕКВ 2240 –443671,22грн.  кошти
витрачені   згіднопрограми  благоустрою  населених  пунктів  та  розвитку
житлово-комунального господарства на 2020 рік, а саме:
   1.Прибирання та утримання території –  146721,49 грн.;
   2.Послуги з утримання кладовищ – 121975,99 грн.;
   3.Послуги з озеленення території та утримання зелених насаджень ( в тому
числі знесення аварійних дерев)- 40152,48 грн.;
   4.Обслуговування та утримання мереж зовнішнього вуличного  освітлення
(в  тому  числі  заміна  лампочок  та  стандартне  приєднання  до  мереж
вуличного освітлення ) –134821,26грн.

По  КЕКВ  2273  –  використано  265235,78  грн.-на  оплату  вуличного
освітлення.
Кошти  спеціального  фонду  в  сумі  189718,88  грн.  були  витрачені  на
реконструкцію,  очищення  ставка  від  мулових  наносів  в  с.Лука-
Мелешківська.

Сільське, лісове, рибне господарство та мисливство

По КПКВКМБ 7130 «Здійснення заходів із землеустрою» (загальний фонд)
використано 142978,00 грн.,що склало 86,65% до плану за звітний період
2020  року  (165000,00  грн).  Кошти  витрачені  на  виготовлення  проектів
землеустрою –  136778,00  грн.,  та  на  виготовлення  технічної  документації
землеустрою  -  6200,00 грн.  Видатки проведено згідно програми розвитку
земельних  відносин  у  Лука-Мелешківській  ОТГ  Вінницького  району,
Вінницької області на 2018-2020 роки.



Будівництво та регіональний розвиток

Видатки по КПКВКМБ 7367 «Виконання інвестиційних проектів в
рамках  реалізації  заходів,  спрямованих  на  розвиток  системи  охорони
здоров’я  у  сільській  місцевості»  затверджено  на  9  місяців  2020  року
2884423,00  грн.  (спеціальний  фонд)  використано  51738,53  грн.,на
виготовлення та експертизу  ПКД по об’єкту: «Реконструкція частини будівлі
стац.під  амбулаторію  загальної  практики  сімейної  медицини  Лука-
Мелешківської ПСМД  по вул..Тиврівське шосе, 18.

Видатки  по КПКВКМБ  7370  «Реалізація  інших  заходів  щодо
соціально-економічного розвитку територій» затверджено на 9 місяців
2020 року 1390000,00 грн. (спеціальний фонд) використано 417000,00 грн.,
за  розробку  ПКД  по  реконструкції  з  прибудовою  будівлі  КЗ  «ЗЗСО-
ліцейЛука-Мелешківської  сільської  ради»  по  вулиці  Шкільна,  52  (кошти
залишку  освітньої  субвенції,  що  склався  станом  на  01.01.2020  року)
згіднопрограми  сприяння  розвитку  місцевого  самоврядування  в  Лука-
Мелешківській ОТГ на 2020 рік.

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

Видатки  по КПКВКМБ  7461  «Утримання  та  розвиток
автомобільних  доріг  та  дорожньої  інфраструктури  за  рахунок  коштів
місцевого  бюджету» становлять  38960,00  грн.,  що  були  використані  на
виконання  проектних  робіт  та  експертизу  по  капітальному  ремонту  доріг
с.Лука-Мелешківська.  План на звітний період 2020 року  по спеціальному
фонду  становить  40812,00  грн.  (згідно  програми благоустрою
населенихпунктів  та  розвиткужитлово-комунальногогосподарства  на  2020
рік)

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
АвтономноїРеспублікиКрим,  органами  місцевогосамоврядування і
місцевими органами виконавчоївлади» затверджено на 9  місяців  2020
року 182500,00  грн.  (спеціальний  фонд),  використано 160506,74  грн., на
виготовлення ПКД , експертизу та роботи по об’єкту: «Капітальний ремонт
будинку культури по вулиці Українська, 2а в с.Іванівка Вінницького району,



Вінницької  області»  витратили  148806,74грн.;  на  послуги  по  обрізці
аварійних дерев – 11700,00 грн. (направлення  коштів КЕКД 50110000).

МІЖБЮДЖЕТНІ ТРАНСФЕРТИ

КПКВКМБ 0119410 Медична субвенція
План на 9 місяців 2020 року становить 1270000,00 грн. Використано в

сумі 1270000,00 грн.,що складає 100% до плану за звітний період, а саме:
- по Вінницькому району: 1024059,00 грн.
-поТиврівському району: 245941,00 грн.

КПКВКМБ 0119770 Інша субвенція
План на 9 місяців 2020 року становить 1037613,00 грн. (463263,00 грн.–

заг.фонд, 574350,00 грн.- спец.фонд).
Використано коштів 1027876,86 грн., а саме:
-по  Вінницькому  району уточнений  план  на  9  місяців  2020  року

становить 311063,00 грн.  (заг.фонд)  використано 311063,00 грн.,а  саме:  на
тер.центр  –  182838,00  грн.,  постанова№558  –  62955,00  грн.,  на  пільговий
проїзд  –  40000,00  грн.,Чорноб.мед.(зубопротезування)  –  3070,00грн.,на
послуги зв’язку – 22200,00 грн.

-поТиврівському  району уточнений  план  на  9  місяців  2020  року
становить 124200,00 грн. (загфонд)  використано 124200,00 грн., а саме: на
тер.центр – 114200,00 грн.,на пост.№558 – 10000,00 грн.
         -по  Вінницькій  області уточнений  план  на  9  місяців  2020  року
становить 602350,00 грн., а саме:
28000,00 грн. (заг.фонд) - первинна реєстрація автомобіля 
 32000,00 грн. (спец.фонд)- отримання сертифікату відповідності на якість і
рівень  безпеки  для  експлуатації  на  шляхах  України  .  (кошти  передані  до
Вінницького обл.бюджету в травні 2020 року),  
 542350,00 грн. (спец.фонд) - кошти, що були передані до обласного бюджету
на закупівлю шкільного автобуса у вересні 2020 року (співфінансування).

КПКВКМБ 0119320 Субвенція з місцевого бюджету за рахунок залишку
коштів освітньої субвенції, що утворився на початок бюджетного періоду

План на 9 місяців 2020 року становить 277650,00 грн. заг.фонд, 
Використано коштів 277650 грн.,  а саме:кошти, що були передані до

обласного бюджету на закупівлю шкільного автобуса у вересні 2020 року.
(співфінансування).

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
бюджетнихустанов  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  01.10.2020р  заборгованість  по  виплаті  заробітної  плати  та
розрахунках по комунальних послугах відсутня.

Аналіз звіту про бюджетнузаборгованість

Загальний фонд
За  звітними даними дебіторська заборгованість  по  сільській  раді

станом на 01.10.2020 складає 4121,84,00 грн. -передплата газет (КПКВКМБ
0110150) на 2020 рік. 

За  звітними даними дебіторськаза боргованість  по  відділу  освіти  та
культури станом на 01.10.2020 складає 7899,61 грн. -передплата газет на 2020
рік.(по КПКВК 0610160 на суму 2430,75 грн, по КПКВК 0611010 на суму
3379,48 грн ,  по КПКВК 0611020 на суму 1429,83 грн, по КПКВК 0611100 на
суму 280,29 грн,   по  КПКВК  0614030 на  суму  379,26 грн.  7720,00 грн-
дебіторська заборгованість фонду соціального страхування (лікарняні).

Кредиторська  заборгованість  станом  на  01.10.2020  року  складає
19314,00 грн (  в  т.ч.  16286,00 грн- лікарняні за  рахунок фонду соцстраху,
3028,00 грн- платежі до бюджету, утримані з лікарняних).

Спецільний фонд
По  доходах  спеціального  фонду  дебіторська заборгованість  на

01.10.2020  року  становить  5059,00грн.(заборгованість  поточного  місяця
батьків за харчування дітей в дошкільних навчальних закладах).

Кредиторська заборгованість по видатках на 01.10.2020 року становить
23539,00  грн.  (заборгованість батьків  за  харчування дітей  в  дошкільних
навчальних закладах.)

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


	Причина збільшення податку: Сплата даного виду податку проводилась фізичними особами, після отримання податкових повідомлень-рішень(згідно з п. 266.6 ПКУ та п. 266.10 ПКУ). Найбільшими платниками даного податку є: Головащенко С.І. – 1100,00 грн., Сідлак Л.Д.- 1200,00 грн., Чернявський С.В.- 2468,10 грн., Закревський С.В.- 2410,64 грн., Андросова В.П. – 4425,60 грн.,Некрасова К.П. – 1277,00 грн., Гучко О.П. – 1285,00 грн., Гучко Л.В. – 1100,00 грн., Прилуцький В.Ю. -8535,90 грн., Коломієць О.Д. – 3722,32 грн., Федоченко В.М. – 2810,60 грн., Степанишин С.М. -2735,61 грн. та Білик М.В.-2685,99 грн. А також, повідомляємо, що Череватова О.О. є новим платником, (порівняно з минулим роком) , яка сплатила до бюджету Лука-Мелешківської ОТГ в півріччі 2020 року 27470,00 грн. (26520,00 грн. -26.05.2020 року, 950,00 грн -24.06.2020 року ).
	КТКВКМБ

