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ЛУКА-МЕЛЕШКІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА
ВІННИЦЬКОГО РАЙОНУ ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

РІШЕННЯ №

19 лютого 2021 року                             6 сесія 8 скликання

Про затвердження  звіту  про  виконання  Програми  економічного  і
соціального  розвитку Лука-Мелешківської  об’єднаної  територіальної
громади та цільових програм за 2020 рік

Керуючись  ст.27  Закону  України  «Про  місцеве  самоврядування  в
Україні», розглянувши  звіт  про  виконання  Програми  економічного  і
соціального розвитку Лука-Мелешківської об’єднаної територіальної громади
на 2020 рік та цільових програм, сільська рада

 
ВИРІШИЛА:

1. Затвердити звіт про виконання Програми економічного і  соціального
розвитку Лука-Мелешківської об’єднаної територіальної громади та цільових
програм за 2020 рік (додається).

         Сільський голова                                                    Богдан АВГУСТОВИЧ



Додаток 
до рішення 6 сесії 8 скликання

 Лука-Мелешківської сільської ради
№     від 19.02.2021 року

ЗВІТ ПРО ВИКОНАННЯ ПРОГРАМИ
ЕКОНОМІЧНОГО І СОЦІАЛЬНОГО РОЗВИТКУ

ЛУКА_МЕЛЕШКІВСЬКОЇ ОБ’ЄДНАНОЇ ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ 
ГРОМАДИ ТА ЦІЛЬОВИХ ПРОГРАМ ЗА 2020 РІК

Протягом  2020  року  робота  сільської  ради  та  її  виконавчого  комітету  була
направлена на реалізацію "Програми економічного і соціального розвитку на 2020
рік" (далі – Програма). Виконання пріоритетних завдань та заходів здійснювалось у
тому числі через реалізацію галузевих цільових програм.

Фінансування заходів Програми та галузевих цільових програм здійснювалось за
рахунок  коштів  місцевого  бюджету,  субвенцій  з  державного,  обласного  та
районного  бюджетів,  інших  джерел  з  урахуванням  реальних  можливостей  та
наявних ресурсів. 

І. ВИКОНАННЯ ЗАВДАНЬ І ЗАХОДІВ ПРОГРАМИ ТА ОЦІНКА 
ЕФЕКТИВНОСТІ ЇХ ВИКОНАННЯ

1. Демографічна ситуація

2. Соціально-економічний розвиток громади
Фінансово-бюджетна політика

За 2020 рік податків і зборів до бюджету територіальної громади (без трансфертів) отримано
в обсязі  29870364,79  грн,  в  т.  ч.  до  загального  фонду  надійшло  26309749,01  грн,  що  складає
100,92%  до  уточненого  плану.  До  спеціального  фонду  надійшло  3560615,78  грн,  що  складає
305,61% до  уточненого плану. 

Доходи бюджету

Показники

План з
урахуванням

внесених змін на
2020 рік

Факт за 2020
рік

Факт 2020
року до плану
2020 року у %

Доходи сільського бюджету (без 
трансфертів з держбюджету), тис. грн.

27235461 29870365 109,67

у тому числі:

загальний фонд 26070370 26309749 100,92

спеціальний фонд 1165091 3560616 305,61

Найбільшу питому вагу в загальній сумі доходів загального фонду (без трансфертів) займає
податок та збір на доходи фізичних осіб, місцеві податки і акцизний податок на пальне, тютюнові
вироби  та  алкоголь.  За  рахунок  цих  надходжень  протягом  2020  року  до  бюджету  надійшло



26115685 грн. (відповідно 16544726 грн. - податок та збір на доходи фізичних осіб, 8446544 грн –
місцеві податки та 1124415 грн. – акцизний податок на пальне, тютюн та алкоголь).

Трансфертів з державного та місцевого бюджетів у 2020 році отримано у сумі 26830510
грн., в т. ч. до загального фонду – 25802960грн. 

                                                     Видатки бюджету
На фінансування бюджетних установ, благоустрій,  видатки розвитку та на виконання інших

заходів  з  бюджету  територіальної  громади  спрямовано  101793,867  тис.  грн,  у  тому  числі  по
загальному фонду  - 49928477 грн. (91,95% планових призначень з урахуванням внесених змін), по
спеціальному фонду – 6880840 грн. (72,06% планових призначень з урахуванням внесених змін).

                                          Структура видатків бюджету

Показники

План з
урахуванням

внесених змін на
2020 рік

Факт за 2020
рік

Факт 2020 року
до плану 2020

року у %

Всього, тис. грн. 63846982 56809318 88,98

Загальний фонд 54298224 49928477 91,95

в тому числі:

Освіта 39411585 35102538 89,07

Охорона здоров’я 373500 373411 99,98

Соціальний захист та соціальне 
забезпечення

354280 354240 99,99

Житлово-комунальне господарство 951720 950757 99,90

Культура і мистецтво 1989722 1989698 100

Інше 11217417 11157863 89,85

Видатки, не віднесені до основних груп

Спеціальний фонд 9548758 6880841 72,06

Розвиток економічного потенціалу
Протягом 2020 року робота сільської ради спрямовувалась на забезпечення сприятливих

умов  для  започаткування  та  ефективного  впровадження  підприємницької  діяльності,
удосконалення  дозвільних  процедур,  надання  адміністративних  послуг,  ресурсної  та
інформаційної підтримки суб’єктів малого і середнього підприємництва.

Відповідно  до  повноважень  сільської  ради,  визначених  Законом  України  "Про  місцеве
самоврядування  в  Україні",  враховуючи  вимоги  Закону  України  «Про  засади  державної
регуляторної  політики  у  сфері  господарської  діяльності",  у  2020  році  було  розроблено  та
затверджено на сесії сільської ради рішення  Про встановлення місцевих податків і зборів на
території Лука-Мелешківської об'єднаної територіальної громади на 2021 рік",  спрямоване на
регулювання  господарських  відносин  на  території  Лука-Мелешківської  сільської  об’єднаної
територіальної  громади  та  адміністративних  відносин  між  регуляторними  органами  та
суб’єктами господарювання.

Станом  на  31.12.2020  р.  малий  та  середній  бізнес  представлений  діючими  суб’єктами
підприємницької  діяльності  (підприємствами малого і  середнього бізнесу,  СПД – фізичними
особами), з них:

- середніх підприємств – 2 од. (станом на 01.01.2019 – 3 од.);
- малих підприємств – 19 од. (станом на 01.01.2019 – 18 од.);



- СПД – фізичних осіб (платники податків) – 480 од. (станом на 01.01.2019 – 436 од.)

Надання адміністративних послуг
Адміністративні  послуги  в  Лука-Мелешківській  територіальній  громаді  надавались

відділом надання адміністративних послуг. 
У віділлі надання адміністративних послуг створені доступні і зручні умови для швидкого

вирішення  будь-яких  проблем  громадян,  фізичних  осіб-підприємців  та  юридичних  осіб,
забезпечення  прозорості  та  відкритості  розгляду  звернень,  запровадження  сучасних  форм
надання послуг, що сприяє підвищенню рівня якості життя, унеможливлює будь-які корупційні
діяння з боку посадових осіб адміністративних органів.

З  метою  сприяння  розвитку  місцевого  самоврядування,  забезпечення  діяльності
працівників  сільської  ради,  виконавчого  комітету  та  депутатського  корпусу,  забезпечення
доступності  інформації  про  діяльність  органу  місцевого  самоврядування  на  виконання
"Програми  розвитку  місцевого  самоврядування  в  Лука-Мелешківській  об'єднаній
територіальній громаді на 2020 рік" всього направлено 234,5 тис.  грн (, надання юридичних
консультацій  та  правової  допомоги  населенню,  захист  інтересів  органу  місцевого
самоврядування в  судовому порядку,  системне  та  оперативне  висвітлення  діяльності  органу
місцевого  самоврядування  в  друкованих  засобах  масової  інформації,   утримання
автотранспортних засобів, придбання техніки та обладнання тощо).

Соціальна сфера
Соціальних захист населення
Соціально-економічна ситуація, що склалася на сучасному етапі розвитку України, кризові

явища у сфері економіки зумовлюють необхідність охоплення соціальним захистом окремих
категорій  громадян.  Тому  виконавчим  комітетом  сільської  ради  протягом  2020  року
приділялась значна увага соціальному захисту  населення. З цією метою, враховуючи надані
державою повноваження, в громаді у 2020 році реалізовувалась "Програма соціального захисту
населення Лука-Мелешківської об’єднаної територіальної громади на 2020 рік", на виконання
якої направлено 354240 грн. Зокрема, в рамках заходів Програми протягом звітного періоду
було профінансовано:

- в т.ч.: малозабез. cім’ям –55300,00 грн.(108 чол.),на лікування – 88400,00 грн.(76 чол.), на
поховання - 11300,00 грн.(15чол),  допомога внаслідок пожежі стихійного лиха-2000,00 грн(1
чол);  

-  перераховано  субвенції  Вінницькому  районному  бюджету  для  нарахування  та  оплати
УПСЗН у Вінницькому районі наступник послуг: на тер.центр – 182838,00 грн., постанова №558
–96955,00 грн., на пільговий проїзд – 50000,00 грн.,Чорноб.мед.(зубопротезування) – 9540,00грн.,
на послуги зв’язку – 29700,00 грн.

 
         Охорона здоров'я
Відповідно до «Програми підвищення якості медичного обслуговування населення Лука-

Мелешківської  ОТГ на  2020  рік»  та  з  метою  підвищення  доступності  та  якості  медичного
обслуговування у сільській місцевості направлено 4664,026 тис. грн, зокрема:

-  було  закуплено  телемедичне  обладання  на  суму  109000,00  грн.  за  рахунок  коштів
субвенції КЕКД 41054000 «Субвенція з місцевого бюджету на реалізацію заходів, спрямованих
на  розвиток  системи  охорони  здоров`я  у  сільській  місцевості,  за  рахунок  залишку  коштів
відповідної субвенції з державного бюджету, що утворився на початок бюджетного періоду» -
98000,00 грн. та коштів співфінансування 11000,00 грн.;

-  перераховані  кошти  КНП  «Центр  первинної  медичної  (медико-санітарної)  допомоги»
Лука-Мелешківської сільської ради в сумі  373411грн, на оплату безкоштовних медикаментів –
60000 грн., на оплату енергоносіїв – 222018 грн. (природний газ- 96802 грн. та електроенергія –
125216 грн.), на боротьбу з коронавірусом – 91481 грн.. 

.



Житлово-комунальне господарство та екологія
Розвиток   житлово-комунального  господарства  та  інфраструктури  визначений  одним  із

пріоритетних напрямків розвитку громади у 2020 році. 
Протягом  звітного  періоду  у  сфері житлово-комунального  господарства  реалізувалась

цільова  місцева  програма:  «Програма  благоустрою  та  розвитку  житлово-комунального
господарства на 2020 рік» . Програма спрямована на створення безпечних та комфортних умов
проживання  для  мешканців  Лука-Мелешківської  територіальної  громади.  Загальна  сума
фінансування цих програм за 2020 рік склала 1533458 грн.

Відповідно до «Програми благоустрою та розвитку житлово-комунального господарства на
2020 рік» використано 1533458 грн., з них:

Прибирання  та  утримання  території  –   162212,52  грн.;,  Послуги  з  утримання  кладовищ  –
127186,61 грн.;Послуги з озеленення території та утримання зелених насаджень ( в тому числі
знесення  аварійних  дерев)-  40152,48  грн.;Обслуговування  та  утримання  мереж  зовнішнього
вуличного   освітлення  (в  тому  числі  заміна  лампочок  та  стандартне  приєднання  до  мереж
вуличного  освітлення  )  –179577,40  грн.,  використано  441628,04  грн. -на  оплату  вуличного
освітлення, кошти спеціального фонду в сумі 569284,03 грн. були витрачені на реконструкцію,
очищення ставка від мулових наносів в с.Лука-Мелешківська.

Землеустрій та містобудування
На виконання заходів програми розвитку земельних відносин у Лука-Мелешківській ОТГ

Вінницького  району,  Вінницької  області  на  2018-2020  роки  на  виготовлення  проектів
землеустрою  –  136778,00  грн.,  та  на  виготовлення  технічної  документації  землеустрою   -
6200,00 грн., виготовлення кадастрового плану – 3500,00 грн.

  

ІІІ. ФІНАНСУВАННЯ ПРОГРАМИ

Реалізація Програми економічного і соціального розвитку Лука-Мелешківської об’єднаної
територіальної громади на 2020 рік здійснювалась через фінансування цільових програм. 

ІV. ЗАКЛЮЧНИЙ ВИСНОВОК
У 2020 році зусилля Лука-Мелешківської сільської ради та виконавчого комітету сільської

ради   були  спрямовані  на  вирішення  соціальних  проблем територіальної  громади.  З  метою
вирішення проблем і досягнення якісних показників у соціальній сфері на території громади
протягом 2020 року реалізовувались місцеві цільові програми.

Місцевими  цільовими  програмами  охоплено  всі  основні  сфери  діяльності  Лука-
Мелешківської сільської ради, це забезпечує акумулювання фінансових, матеріально-технічних
та інших ресурсів для розв'язання найважливіших проблем, сприяє забезпеченню ефективного
управління всіма сферами господарювання територіальної громади.

Загальна кількість програм, які діяли у 2020 році складає 8, у тому числі які фінансувались
– 6. 

Протягом  2020  року  забезпечено  стабільну  роботу  всіх  бюджетних  закладів  Лука-
Мелешківської  сільської  ради  та  забезпечено  виконання основних  показників  Програми
економічного і соціального розвитку Лука-Мелешківської об'єднаної територіальної громади.

Секретар сільської ради Оксана  ШЕВАНЮК


	І. ВИКОНАННЯ ЗАВДАНЬ І ЗАХОДІВ ПРОГРАМИ ТА ОЦІНКА
	ЕФЕКТИВНОСТІ ЇХ ВИКОНАННЯ
	ІІІ. ФІНАНСУВАННЯ ПРОГРАМИ

