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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 сільського бюджету
Сокиринецької ОТГ за 2020 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 сільського бюджету Сокиринецької ОТГ за 2020
рік, сільська рада

                                                ВИРІШИЛА:

1. Затвердити звіт про виконання  сільського бюджету Сокиринецької 
ОТГ за 2020 рік (звіт додається): 

по доходах в загальній сумі  27 932 758,64 грн., в тому числі:
-    по доходах загального фонду в сумі 27 571 992,69грн.,
-    по доходах спеціального фонду в сумі 360 765,95грн.     

по видатках в загальній сумі 23 842 708,56 грн., в тому числі:
-    по видатках загального фонду в сумі 21 941 965,91 грн.,
-    по видатках спеціального фонду в сумі 1 900 742,65 грн. 

Сільський  голова                                                        Богдан АВГУСТОВИЧ

 
     



ЗВІТ 
про  виконання бюджету Хижинецької сільської ради Сокиринецької

об’єднаної громади за  2020рік.
с.Хижинці

с.Хижинці
МФО 802015
Код ЄДРПОУ 41079632
Банк отримувача ГУ ДКСУ у Вінницькій області

На бюджеті  Хижинецької сільської ради Сокиринецької об’єднаної громади
знаходяться :

Хижинецька сільська рада;
ДНЗ «Золотий ключик»с.Хижинці;
ДНЗ «Дзвіночок» с.Сокиринці»
Сокиринецький сільський будинок культури;
Парпуровецький сільський будинок культури;
Хижинецький сільський клуб;
Відділ освіти хижинецької сільської ради;
ЗОШ с.Хижинці;
ЗШ с.Сокиринці

Дохідна частина  бюджету
Доходи  загального  фонду  (без  міжбюджетних  трансфертів)  за  12  місяців
виконано  на  105.61%,  при  планових  показниках  на  рік  13 007  713 грн.
фактично  надійшло  13 738  053грн,   До  відповідного  періоду  2019 року
надходження збільшились  на 21,33%      

Податок та збір на доходи фізичних осіб в структурі надходжень (без
урахування міжбюджетних трансфертів) займає 28,26 %, якого за 12 місяців
2020 року надійшло до бюджету об`єднаної територіальної громади   3 648
265 грн. при уточненому плані звітного періоду в сумі  3 469 773 грн.,  що
становить  105,14  %  виконання  до  показника  затвердженого  на  звітний
період.

 
 Виконання  по податку на  доходи  фізичних  осіб,  що  сплачується

податковими  агентами,  із  доходів  платника  податку  у  вигляді  заробітної
плати  станом  на  31  грудня  становить  2 863  111 грн  або  100,37%.   .
Найбільшими платниками податку на доходи найманих працівників є відділ
освіти  Сокиринецької  об’єднаної  територіальної  громади,  сільська  рада  та
установи,  НВК  «Джерело  мудрості».  При  цьому  в  порівнянні  з  минулим
роком надходження зросли на 15,49%.



Перевиконання  по  податку  на  доходи  фізичних  осіб,  що  сплачується
податковими  агентами,  із  доходів  платника  податку  інших  ніж  заробітна
плата відбулося за рахунок сплати податку за паї ( виконання склало на 20%
більше ніж заплановано), та порівняно з минулим роком зріс на 15 %.

Виконання  по  податку  на  доходи  фізичних  осіб,  що  сплачується
фізичними  особами  за  результатами  річного  декларування  за  12  місяців
складає  214.19 % здійснено за рахунок  збільшення бази оподаткування та
своєчасного надходження повідомлень від ДФС.

Станом на 31.12.2020 року до місцевого бюджету надійшло 20 178. грн.
рентної  плати  за  спеціальне  використання  лісових  ресурсів  (крім  рентної
плати  за  спеціальне  використання  лісових  ресурсів  в  частині  деревини,
заготовленої  в  порядку рубок головного користування)  при плані  звітного
періоду в сумі 20 442 грн., що становить 98.71 % виконання до плану за 12
місяців,.

Також до бюджету  громади надійшло  16 462.6 грн рентної  плати за
спеціальне використання лісових ресурсів в частині деревини, заготовленої в
порядку рубок головного користування,що становить 103,20%.
 До  бюджету  Сокиринецької  об`єднаної  територіальної  громади  протягом
звітного періоду надійшло  1 326 393,45 грн. акцизного податку з вироблених
в Україні підакцизних товарів (продукції)) що становить 119,96 % виконання
до уточненого плану на звітний період в сумі 1 105 700 грн.
Станом на 31.12.2020 року до місцевого бюджету надійшло 4 617 350,74 грн.
Акцизного  податку  з  ввезених  на  митну  територію  України  підакцизних
товарів (продукції), який займає  48 % надходжень місцевого бюджету (без
урахування  міжбюджетних  трансфертів)  при  уточненому  плані  звітного
періоду в сумі 4 058 128 грн.(113,78%).

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 рік в сумі 142 356 грн. до бюджету об`єднаної територіальної громади
надійшло  247  179  грн.,  або  173,63  %  виконання.  Перевиконання  даного
податку  до  уточненого  плану  на  звітний  період   виникло  в  зв’язку  зі
збільшенням бази оподаткування. Та за аналогічний період минулого року
склав 102,14%.

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  1 100  582 грн.  до
бюджету об`єднаної територіальної громади надійшло 1 173 873 грн. податку
на майно,що склало 106,66 % виконання та   який в структурі надходжень
доходів загального фонду місцевого бюджету (без урахування трансфертів)
займає 7 %,   в тому числі:



-податку на нерухоме майно,  відмінного від земельної  ділянки,  сплачений
фізичними  особами,  які  є  власниками  об’єктів  житлової  нерухомості
надійшло до бюджету 44 066,95  грн. при уточненому плані звітного періоду
в сумі 58 624 грн., що становить 75,17 % виконання до уточненого плану на
період.  Невиконання даного  податку  відбулось  за  рахунок  зменшеня  бази
оподаткування. 

- податку на нерухоме майно, відмінного від земельної ділянки, сплачений
фізичними  особами,  які  є  власниками  об’єктів  нежитлової  нерухомості
надійшло до бюджету 93 425  грн. при уточненому плані звітного періоду в
сумі 50 808 грн., що становить 183,88 % виконання до уточненого плану на
період.  Перевиконання  даного  податку  відбулось  за  рахунок   придбання
фізичною особою приміщення для магазину; складських приміщень.

-  земельний податок  з  юридичних осіб  виконано в  сумі  80 767,52 грн від
уточненого плану на період 61 457 грн, або на 31,42%;
- орендна плата з юридичних осіб надійшло протягом 12 місяців 162 571 грн
при уточненому плані на період 126 894 грн, або 128,12%; 
-  земельний  податок  з  фізичних  осіб  виконано  за  звітній  період  в  сумі
528 764,59  грн  при  уточненому  плані  на  рік   555  597  грн,  або  95,17%.
Невиконання  пов’язане  з  карантинними  умовами,  ненадходження  доходів
громадянам .
-  надходження  від  орендної  плати  з  фізичних  осіб  за  12  місяців  склали
203813,85 грн, або 104,91%.
 Плата  за  землю  за  аналогічний  період  2019  року  збільшилась  на  150%,
виконання відбулось за рахунок  сплати податків за 2019 рік.

Протягом звітного періоду до бюджету ОТГ надійшло  2 700 320,80грн.
єдиного  податку  (який  в  структурі  надходжень  займає  16  %   доходів
загального  фонду  місцевих  бюджетів  (без  урахування  міжбюджетних
трансфертів)) при уточненому плані на  12 місяців в сумі 3 093 983 грн., що
становить 87,28 % виконання до плану на 12місяців 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  надійшло
351 791,39  грн.,  що  становить  114,65  %  виконання  до  плану  на  рік,
найбільшими платниками якого є ФГ «Родина», ТОВ «Поділлялатінвест», ФГ
«Господар-С».  Порівняно  з  попереднім  роком  відбулося  збільшення
надходжень на 101,2% .

Єдиний податок з фізичних осіб надійшло 2 293 613,6 грн , що склало
83,75%,  невиконання  даного  податку  відбулось  за  рахунок  вимушених
канікул  для  підприємців,  пов'язаний  з  карантиними  діями  на  території
України.
  



Протягом  звітного  періоду   до  зведеного  бюджету   ОТГ с.Хижинці
надійшло адміністративні штрафи  та інші санкції в сумі 2 155 грн.

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 2 337,94 грн., що становить 50,31 % виконання до уточненого плану
на   звітний  період  в  сумі  4  647  грн.   невиконання  склалось  за  рахунок
можливості  оформлення  документів  в  інших  державних  структурах  ,
розташованих на території  інших громад.

При плані звітного періоду з урахуванням змін в сумі 137 грн. до  бюджету
Сокиринецької  об’єднаної  територіальної  громади  надійшло  110,74  грн.
державного мита, що становить 80,83 % виконання до уточнених показників,
затверджених  на  звітний  період.  Даний  вид  надходжень  має  незначний
розмір,та за відсутністю прогнозованої кількості звернень, важко спланувати
надходження.

Доходи спеціального фонду на 12 місяців 2020 року виконано на 109,10 %,
при уточненому  плані 483 720 грн. фактичні надходження складають 527 755
грн.,  до  аналогічного  періоду  минулого  року  надходження  спеціального
фонду склали 66,19 %.
Екологічного  податку  надійшло  506,85  грн,  при  уточненому   плані  310
грн.,або  163,5%  В  поточному  періоді  отримано  надходжень  від  викидів
забруднюючих  речовин  в  атмосферне  повітря  стаціонарними   джерелами
забруднення  від  ТОВ  «СтейлОІЛ»;  ТОВ  «Сенс  ЛТД»,  ТОВ
«Європауер»,ФОП  Безуглий П.П.
В  поточному  періоді  отримано  надходжень  від  скидів  забруднюючих
речовин безпосередньо у водні об’єкти від Гуменюк О.П. та  Поляруш Т.О.
на загальну суму 1 219 грн.
    Власні надходження бюджетних установ надійшли до бюджету ОТГ за 12
місяців  2020  року  в  сумі  246 869,1  грн,  при  уточнюючих  річних
призначеннях 282 059 грн, в т.ч. по коду 25010100 «Плата за послуги, що
надаються  бюджетними  установами,  згідно  з  їх  основною  діяльністю»
надійшло 139 322,50 грн (програма «Соціальна громада,батьківська плат за
харчування дітей в дошкільних навчальних закладах та ЗОШ ОТГ).
 По  коду  25010300  „Плата  за  оренду  майна  бюджетних  установ”
надходження  склали  1  860  грн,  при  планових  річних  призначеннях
3720,0грн .(ТОВ «Укртелеком»)
  По коду 25020100 «Благодійні  внески,  гранти та  дарунки» надходження
склали 104 638,62 грн(продукти харчування,білизни,господарчих предметів,
літератури надані батьками в закладах освіти)
.
По  цільових  фондах,  утворених  Верховною  Радою  Автономної
Республіки  Крим,  органами  місцевого  самоврядування  та  місцевими



органами виконавчої влади,  надходження склали 112 171 грн при  плані
на 12 місяців  59892 грн. Джерелами надходжень є благодійні внески від
населення.
   

Видаткова частина  бюджету:

За поточний період по бюджету ОТГ здійснено видатків в сумі 25 331 207,27
грн.(загальний фонд- 21 941 965,91 грн,  та  спеціальний фонд-  3 389 241,36
грн)  ,  що  складає  75,61%  плану  на  рік.  В  першу  чергу  кошти  бюджету
спрямовувались на фінансування соціально-культурної сфери.

 Видатки  по 0110150  Організаційне,  інформаційно-аналітичне  та
матеріально- технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної
ради,  районної  у  місті  ради(  у  разі  її  створення),  міської,  селищної,
сільської рад  (загальний фонд) профінансовано з початку року 3 446 494,88
що складає 74,73% до річного  плану (4 612 237 грн), зокрема заробітна плата
та нарахування на заробітну плату виплачено в повному обсязі 2 673 151,76
грн при уточненому плані  на звітну дату 3 382 286 грн ,  проведено 100%
розрахунки за спожиті енергоносії.  Придбано канцелярські та господарські
товари.
Видатки  по 0110150  Організаційне,  інформаційно-аналітичне  та
матеріально- технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної
ради,  районної  у  місті  ради(  у  разі  її  створення),  міської,  селищної,
сільської рад  (спеціальний фонд): Придбано канцелярські та господарські
товари на суму 19 332грн

    По  органах  місцевого  самоврядування  щодо  джерел  формування  та
напрямків використання спеціального фонду.  По коду 25010300 „Плата за
оренду  майна  бюджетних  установ”  надходження  склали  1  860  грн,  при
річному  плані  3  720.(Орендна  плата  за  приміщення  ВАТ  «Укртелеком»).
Видатки  склали  19 332,0  грн(за  рахунок  направлення  залишку  коштів
минулих  років  в  сумі)   .Кошти  спрямовані  на  придбання  матеріалів  для
поточного ремонту приміщення сільської ради.

Грн.
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в тому числі по видах:

 П
ла

та
 з

а 
по

сл
уг

и,
щ

о 
на

да
ю

ть
ся

бю
дж

ет
ни

м
и

ус
та

но
ва

м
и 

зг
ід

но
з 

їх
 о

сн
ов

но
ю

ді
ял

ьн
іс

тю
 

25
01

02
00

Н
ад

хо
дж

ен
ня

бю
дж

ет
ни

х

ус
та

но
в 

ві
д

до
да

тк
ов

ої
(г

ос
по

да
рс

ьк
ої

)

25
01

03
00

 П
ла

та
 

за
 о

ре
нд

у 
м

ай
на

 
бю

дж
ет

ни
х 

ус
та

но
в 

  у
ст

ан
ов

25
01

04
00

Н
ад

хо
дж

ен
ня

бю
дж

ет
ни

х

ус
та

но
в 

ві
д

ре
ал

із
ац

ії
 в

ус
та

но
вл

ен
ом

у

25
02

01
00

Б
ла

го
ді

йн
і

вн
ес

ки
, г

ра
нт

и 
та

да
ру

нк
и 25

02
02

00
 К

ош
ти

,
щ

о 
от

ри
м

ую
ть

бю
дж

ет
ні

ус
та

но
ви

 в
ід

пі
дп

ри
єм

ст
в,

ор
га

ні
за

ці
й,



ко
ш

то
ри

с

на
дх

од
ж

е
нн

я

ка
со

ві
ви

да
тк

и

ко
ш

то
ри

с

на
дх

од
ж

е
нн

я

ка
со

ві
ви

да
тк

и

К
ош

то
ри

с

на
дх

од
ж

е
нн

я

ка
со

ві
ви

да
тк

и

ко
ш

то
ри

с

на
дх

од
ж

е
нн

я

ка
со

ві
ви

да
тк

и

ко
ш

то
ри

с

на
дх

од
ж

е
нн

я

ка
со

ві
ви

да
тк

и

ко
ш

то
ри

с

на
дх

од
ж

е
нн

я

ка
со

ві
ви

да
тк

и

ко
ш

то
ри

с

на
дх

од
ж

е
нн

я

ка
со

ві
ви

да
тк

и

28
00

15
00

37
20

18
60

19
 3

32

Видатки по КТКВКМБ 0160 “ Керівництво і управління у відповідній
сфері у містах, селищах, селах” по загальному фонду складають 970 782,12
грн., що становить 99,11 % до уточненого призначення на рік (979 533 грн.), з
них  на  виплату  заробітної  плати з  нарахуваннями використано  759 508,18
грн., що становить 98,87 % до уточненого призначення на рік (768 203 грн.). 

      
Видатки по КТКВКМБ 0160 “ Керівництво і управління у відповідній

сфері  у  містах,  селищах,  селах”  спеціального  фонду кошторисні
призначення відсутні.

Видатки по КТКВКМБ 0180 “ Інша діяльність у  сфері у державного
управління”. Складають 96 517,11 грн, що становить 96,52% до уточненого
призначення на рік (100 000 грн), з них на придбання будівельних матеріалів
для виконання робіт по поточному ремонту приміщення в с.Сокиринці  на
суму 59 546,11 грн., що становить 99,24% до уточненого призначення на рік
(60 000грн),  оплата  послуг  по  поточному  ремонту  приміщення  ФАПу  в
с.Хижинці  на суму 36 971 грн, що становить 92,43 % від уточненого розпису
на  рік  (  40 000  грн).  Видатки  направлені   на  виконання  програми
«Поліпшення  медичного обслуговування населення Сокиринецької ОТг на
2018-2020 роки»

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

Освiтата

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



Найменування
показника КТК

ВКМ
Б

 Всього витрачено  В  т.ч.  на  зарплату  з
нарахуваннями

Уточнен
е
признач.
на рік
грн.

Викори-
стано
за рік
грн.

%

Уточнен
е
Признач
.
на рік
грн.

Викори-
стано
за 
рік,грн

%

Освіта-всього, в т.ч. 1000 1568290
0

1407722
6,51

89,7
6

Дошкільні 
заклади освіти

1010 3695195 3451097
,45

93,3
9

3093848 2838590
,3

92,38

Надання  загальної
середньої освіти

1020 1195070
5

1059130
5

88,6
2

9060098 8043089
,45

88,98

Інші  програми,
закдади  та  заходи  у
сфері освіти

1160 37000 34824,0
6

94,1
2

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

81,28 % (призначено 386 714 грн., а виконано  298 051,75 грн.) до уточненого
призначення на 2020 рік.

Видатки  по  КТКВКМБ  1000 “Освіта” по  спеціальному  фонду
складають  2 128 190,20 грн.,  в т.ч. по КЕКВ 2230 „Продукти харчування”
кошти  використано  в  сумі  201 755,78 грн.,  що  становить  54,35 %  до
уточненого призначення на рік (371 224 грн.), 

По  КТКВКМБ  1010  „Надання  дошкільної  освіти”(спеціальний
фонд)видатки розвитку складають 870202,76 грн що становить 100% від
уточненого призначення на рік. Проведення робіт по капітальному ремонту
покрівлі в ЗДО «Золотий ключик» на суму 857 531 грн. за рахунок коштів
місцевого бюджету.

Придбана пральна машина для  ЗДО «Золотий ключик» в сумі 6900 грн
за рахунок коштів місцевого бюджету. 



По  КТКВКМБ  1020  „Надання  загальної  середньої  освіти
загальноосвітніми  навчальними  закладами  (  в  т.ч.  школою-дитячим
садком,  інтернатом  при  школі),  спеціалізованими”(спеціальний  фонд)
видатки  розвитку  складають  959 871,24  грн  що  становить  99,56%  від
уточненого призначення на рік, в т.ч.:

По  КЕКВ  3110  «Придбання  обладнання  і  предметів  довгострокового
користування використано 152 948,32 грн, що склало 98,09 % до уточненого
плану  , в т.ч. 

- За рахунок коштів місцевого бюджету  : придбано комплект меблів для
ресурсної кімнати в Сокиринецькій філії КЗ «Хижинецький ліцей» в
сумі 8263 грн та для 5 класу КЗ  ,придбано меблі на суму 8 239 грн;
ноутбук  в  КЗ  «Хижинецький  ліцей»на  суму  20  550  грн  закуплені
webкамери на суму 8 352 грн; 

- За рахунок батьків    придбано книжки для початкової школи на суму
4537,32 грн

- за рахунок субвенції з місцевого бюджету на забезпечення якісної та  
доступної  загальної  середньої  освіти  «Нова  українська  школа»  за
рахунок відповідної субвенції з державного бюджету» придбано меблі
для та на суму 81 965 грн; також придбано ноутбук на суму 21 042 грн

- за  рахунок субвенції  з  місцевого  бюджету  на  надання  державної
підтримки   особам  з  особливими  освітніми  потребами  за  рахунок
відповідної субвенції з державного бюджету (загальний та спеціальний
фонд), спеціальні засоби корект.психологічного розвитку.

- По  КЕКВ  3132  «Капітальний  ремонт  інших  об’єктів»  використано
806 922,92 грн -проведення робіт з капітального ремонту спортивного
майданчика в  КЗ «Хижинецький ліцей» за рахунок коштів місцевого
бюджету;

- За  рахунок субвенції  з  місцевого бюджету на здійснення переданих  
видатків  у  сфері  освіти  за  рахунок  коштів  освітньої  субвенції  (  на
виплату  заробітної  плати  педагогічним  працівникам  у  приватних
закладах  загальної  середньої  освіти)  надано  кошти  НВК  «Джерело
мудрості» в сумі 1 442 000 грн

По  КТКВКМБ  1162  Інші  програми  та  заходи  у  сфері  освіти»
складають  34 824,06  грн.,  що  становить  94,12  %  до  уточненого
призначення  на  рік,  з  них  на  придбання   канцелярських  товарів
обдарованим  дітям  до  1–го  вересня  відповідно  до  положення
програми  «Обдаровані  діти»  2017-2020  р.р.-  33  693грн  та  на
відшкодування  вартості  проїзду  до  місця  роботи  і  в  зворотньому
напрямку вчителів КЗ «Хижинецький ліцей»

Соцiтаальний захист та соцiтаальне забезпечення
По КТКВКМБ 3033  Компенсаційні  виплати на  пільговий проїзд

автомобільним  транспортом  окремим  категоріям  громадян»
посилаючись на програму фінансування видатків на компенсаційні виплати



за пільговий проїзд окремих категорій громадян автомобільним транспортом
на  приміських  автобусних  маршрутах  загального  користування
Сокиринецької об’єднаної територіальної громади на 2020 рік, затверджено
на рік 216 000,0 грн, касові видатки за звітний період склали  101 437 грн, що
становить 46,96 % до річного  плану. Кошти перераховано перевізнику ( ТОВ
«Вінницький районний автобусний парк №1»,згідно актів на відшкодування
витрат  по  пільговому  перевезенню  згідно  проданих  проїздних  квитків  та
розрахунків  фактично  виконаних  обсягів  перевезень  пільгових  категорій
населення.

По  КТКВКМБ  3210  «Організація  та  проведення  громадських
робіт»  виплачено  заробітна   плата  двом  боржникам по  сплаті  аліментів,
згідно рішення  суду в сумі 8 289,18 грн.
По КТКВКМБ 3242 Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального
забезпечення населення видатки за звітний період склали  133 500 грн, що
становить 95,36 % до річного  плану ; в т.ч.:  6 000 грн на поховання.;  на
лікування-89  000;до  дня  аварій  на  Чернобильській  АЄС-6  000,0  грн,
учасникам  та  інвалідам  ВОВ-  15 000  грн,  до  дня  30-ї  річниці  виведення
військ  з  Афганістану-  1  500  грн,  до  дня  Козачества  32  учасникам  АТО-
16 000 грн

Культура iта мистецтво

По  КТКВКМБ  4030  Забезпечення  діяльності  бібліотек(загальний  фонд)
профінансовано 132 001,18 грн , що склало 83,38 % до плану на 12 місяців;
Забезпечено  в  повному  обсязі  фінансування  захищених  статей  бюджету,
зокрема повнота та своєчасність виплати заробітної плати з нарахуваннями.
По КТКВКМБ 4030 Забезпечення діяльності бібліотек(спеціальний фонд)
профінансовано  24  500  грн  ,  що  склало  100%  до  плану  на  12  місяців
(придбано ноутбук та поповнено бібліотечний фонд )
По КТКВКМБ 4060 Палаци і будинки культури, клуби та інші заклади
клубного типу (загальний фонд) профінансовано 563 811,40 грн , що склало
71,67 % до плану на 12 місяців; 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. Придбано музичне обладнання, МФУ. 

По  КТКВКМБ  4060  Палаци  і  будинки  культури,  клуби  та  інші
заклади клубного типу  (спеціальний фонд) придбано ноутбуки та музичне
обладнання на загальну суму 54 827,19грн.
По КТКВКМБ 4082 Інші заходи в галузі культури і мистецтва(загальний
фонд) Керуючись програмою  «Заходи по проведенню футбольних турнірів в
рамках  святкування  «  Дня  села»  та  турніру  пам’яті  В.Любенка»
Сокиринецької  ОТГ на 2020 рік  придбано футбольні  м’ячі,  та  «Програми
проведення  урочистих  та  святкових  заходів  на  території  Хижинецької
сільської  ради  Сокиринецької  ОТГ на  2020  рік»,профінансовано  18 223,21
грн ,  що склало 16,47% до плану на рік оплачено видатки по придбанню
квіткової продукції до  святкових заходів, придбання подарунків.



- 

Житлово-комунальне господарство

 По  КТКВКМБ  6030 «Організація благоустрію  населених  пунктів»
(загальний фонд) використано 599 344,68 грн, що склало 57,80 % до річного
плану  .  Кошти  витрачені  на  придбання  мусорних  пакетів,Led ламп  для
вуличного освітлення,  на оплату праці робітників по благоустрою, та оплату
вуличного  освітлення,  придбання  мастила  бензину  ,  запасних  частин  до
інвентаря.
По  КТКВКМБ  6030 «Організація благоустрію  населених  пунктів»
(спеціальний фонд) видатків не передбачено.
По КТКВКМБ 7130 Здійснення заходів із землеустрою ( загальний фонд)
КЕКВ 2240 виконання склало 48 800 грн , що склало 38,12 % до плану на рік.
Кошти використані на виготовлення   технічної документації із землеустрою
щодо встановлення меж земельних ділянок (кладовища) на суму 16 800 грн;
виготовлення    технічної  документації  із  землеустрою щодо встановлення
меж земельної  ділянки в  с.Парпурівці  (приміщення  початкової  школи)  на
суму 6 000грн; виготовлення   технічної документації із землеустрою щодо
встановлення меж земельної ділянки в с.Сокиринці (приміщення млину) на
суму 4 000 грн; виготовлення   проекту землеустрою відведення земельної
ділянки  для  потреби  громади  (ділянки  із  земель  запасу  переведені  в
пасовища) на суму 22 000 грн.

Будівництво

По  КТКВКМБ  7370  Реалізація  інших  заходів  щодо  соціально-
економічного розвитку території
проведено видатків на суму  1 065 648,46 грн, що складає 24,49 % до плану) в
т.ч.:
-КЕКВ  3122  «Капітальне  будівництво(придбання)  інших  об’єктів»
використано  1 065 648,46грн;  в  т.ч,:  Нове будівництво  електричних мереж
вуличного освітлення по вул..Партизанський в с.Хижинці,  -  293 449 грн,та
нове будівництво водозабірних свердловин в с.Сокиринці -137 355,58 грн, та
с.Хижинці-  251610,63грн;   виготовлення  ПКД  РП  «Нове  будівництво
зовнішніх  мереж водопостачання   та  експертиза  ПКД нового  будівництва
мереж  водопостачання  по  с.Сокиринці-189 274  грн;  та  по  с.  Хижинці  -
193 959,25грн
 

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



По  КТКВКМБ  7461  Утримання  та  розвиток  автомобільних  доріг  та
дорожньої  інфраструктури  за  рахунок  коштів  місцевого  бюджету
(загальний фонд) проведено видатків на суму 362 691 грн, що складає 90,67%
до  річного  плану    в  т.ч.:  поточний  ямковий  ремонт  дорожнього
білощебеневого  покриття  в  с.Сокиринці,  с.Хижинці  та  Парпурівці,  та
(спеціальний  фонд)  проведені  видатки  на  загальну  суму  33 736,51  грн  в
т.ч.:виготовлення  ПКД  «Капітальний  ремонт  дорожнього  покриття   по
вул.Коцюбинського в с. Сокиринці, та та оплата експертизи даного проекту.

Інші програми та заходи, пов’язані з економічною діяльністю
По  КТКВКМБ  7680  «Членські  внески  до  асоціацій  органів  місцевого
самоврядування»  видатки  за  12  місяців  склали  6628  грн,що  становить
99,37%. Внески сплачені асоціації ОТГ – 3000 грн тв Вінницькій обласній
асоціації ОМС-3628грн

Станом на 31 грудня рахується КТКВКМБ 8700 Резервний фонд у сумі 150
000 грн. Протягом року кошти не використовувались.

Аналіз звіту про бюджетну заборгованість
Загальний фонд

За звітними даними дебіторська та  заборгованість по видатках загального
фонду на 31.12.2020 року відсутня,
Кредиторська  заборгованість  по  видатках  загального  фонду  на  31.12.2020
року відсутня.

Спеціль  ний фонд  

За звітними даними дебіторська та  заборгованість по видатках загального
фонду на 31.12.2020 року відсутня 
Кредиторська заборгованість по видатках на 01.01.2020 року відсутня.

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 грудня 2019р заборгованість по виплаті заробітної плати та
розрахунках по комунальних послугах відсутня.

Фінансування.
Затверджено  бюджет  з  дефіцитом  спеціального  фонду  та  профіцитом
загального на суму 791 327 за рахунок передачі коштів з загального фонду до
спеціального, з урахуванням внесення змін до бюджету. Протягом року  було
передано  коштів  із  загального  фонду  бюджету  до  бюджету  розвитку
(  спеціального  фонду)  в  сумі  6 010  331  грн  за  рахунок  вільного  залишку
коштів, що склався станом на 01 січня 2020 року. 
На  початок  року  рахувався  залишок  коштів   по  загальному  фонду
6 179 867,69  грн  ,  в  т.ч.:  котловий-  5 865 880,15грн.,  освітня  субвенція-
104 104,85грн., медична субвенція-8 930грн,додаткова дотація- 4 207,52 грн. 
На  кінець  року  рахується  вільний  залишок  в  сумі  8 796  715,63  грн  в
т.ч.:Котловий-  7 849 154,20  грн,  освітня  субвенція-  649 849,23  грн,Банк
«Україна»-1322,2 грн.; додаткова дотація – 296 390 грн
На  початок  року  рахувався  залишок  коштів   по  спеціальному   фонду
118 598,86грн , в т.ч.: Цільові фонди-174 452 грн, банк «Україна» -143,27 грн
 На кінець року рахується вільний залишок в сумі грн в  т.ч.: 182 603,71 грн В
т.ч.:  Екологічний  податок  -8 008,44  грн;  Цільові  фонди-174  452  грн,Банк
«Україна» 143,27 грн 

Міжбюджетні трансферти

-  Протягом  звітного  року  до  бюджету  ОТГ  надійшли  офіційні
трансферти  в  загальній  сумі  11 833  900  грн  при  уточненому  плані
11 833 900 грн. До обласного бюджету було повернуто 72 352,43 грн
невикористаних коштів.

- Освітня субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам надійшла в
100% розмірі – 6 714 100 грн . Використано на оплату праці з нарахуванням 
-Медична  субвенція  з  державного  бюджету  місцевим  бюджетам  протягом
року  надійшла  в  повному  обсязі  -657  400  грн  та  була  направлена  на
фінансування вторинної ланки охорони здоров’я.

- Дотація з місцевого бюджету на здійснення переданих з державного
бюджету видатків з утримання закладів освіти та охорони здоров’я за
рахунок  відповідної   додаткової  дотації  з  державного  бюджету
надійшла  в  повному  обсязі  –  296  390  грн,  залишилась  не
використаною.

- Субвенція з місцевого бюджету на здійснення переданих видатків у
сфері  освіти  за  рахунок  коштів  освітньої  субвенції (на  виплату
заробітної  плати  педагогічним  працівникам  у  приватних  закладах
загальної  середньої  освіти) надійшла  в  сумі  1 442 000  грн.  було
використано  кошти на  оплату  праці  з  нарахуваннями педагогічного
персоналу  приватного  закладу  освіти  НВК  «Джерело  мудрості»  в
повній сумі.



- Субвенція з місцевого бюджету за рахунок залишку коштів освітньої
субвенції,  що утворився на початок бюджетного періоду надійшла в
сумі  14  698  грн  та  була  повернута  як  невикористана,  по  причині
перебування закладів на карантині з 12.03.2020р. до кінця навчального
року, відповідно з чим було зменшено обсяг видатків.

-
-    Субвенцяї  з  місцевого бюджету на надання державної  підтримки

особам  з  особливими  освітніми  потребами  за  рахунок  відповідної
субвенції  з  державного  бюджету  (загальний  та  спеціальний  фонд)
надійшло  103  508  грн.  Фактично  використано  51 903,99  грн,  До
обласного бюджету було повернуто коштів на загальну суму 51 604,01
грн.  так  як  не  використані,  по  причині  перебування  закладів  на
карантині з 12.03.2020р. до кінця навчального року, відповідно з чим
було зменшено обсяг видатків.

- Субвенція з місцевого бюджету на забезпечення якісної,  сучасної та
доступної  загальної  середньої  освіти  «Нова  українська  школа»  за
рахунок відповідної субвенції з державного бюджету надійшло коштів
в сумі 194 574 грн. Протягом року було використано 188 523,58 грн.
До  державного  бюджету  повернуто  6 050,42  грн.   причині  з
завантаженістю постачальників та великою кількістю замовлень.

             - Субвенція з місцевого бюджету на утримання об’єктів спільного 
користування чи ліквідацію негативних наслідків діяльності об'єктів 
спільногокористування-10 000 грн направлено на «Вінницький трудовий 
архів».
Інші субвенції з місцевого бюджету виділено в загальній сумі 866 181 грн в 
т.ч.:на райфінуправління Вінницького району- 846 181 грн( 185 611,36 грн 
повернуто до бюджету громади як невикористані), до  бюджету Лука- 
Мелешківської  об’єднаної територіальної громади -20 000 грн,(повернуті як 
невикористані).
- Субвенція  з місцевого бюджету державному бюджету на виконання  
програм соціально- економічного розвитку регіонів виділено кошти : Перший
державний пожежно-рятувальний загін Головного управління ДСНС України
у Вінницькій області.-50 000 грн .Вінницькому районному відділенню 
поліції-50 000.

Член реорганізаційної комісії                                                 Наталія .Калінчук
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