
Пояснювальна записка

до  зведеного бюджету Лука-Мелешківської
територіальної громади на 2021 рік

         Фінансовий  ресурс зведеного  бюджету  Лука-Мелешківської
територіальної  громади   на  2021 рік  сформовано  з  урахуванням   вимог
Бюджетного кодексу України, Податкового кодексу України, Закону України
«Про місцеве  самоврядування  в  Україні», Закону  України  "Про добровільне
об'єднання  територіальних  громад"  (від  05.02.2015  №  157-VIII зі  змінами),
Закону   «Про Державний бюджет  України на  2021  рік» відповідно  до  яких
визначено підходи до формування планових показників місцевих бюджетів на
2021 рік .

При визначенні обсягу ресурсу зведеного бюджету на 2021 рік враховано:

 Збереження протягом 2021 року норми щодо зарахування 13,44%
акцизного податку з пального до місцевих бюджетів;

 Зарахування до місцевих бюджетів 100 відсотків єдиного податку,
що  сплачується  платниками  єдиного  податку  4  групи
(сільгосптоваровиробники);

 Підвищення  розміру  прожиткового  мінімуму,  мінімальної
заробітної  плати  та  посадового  окладу  (тарифної  ставки)
працівника І тарифного розряду Єдиної тарифної сітки;

 Зміни в ціновій політиці щодо енергоносіїв;
 Покращення умов оплати праці педагогічних працівників шкіл;
 Інші зміни до законодавства, що впливають на показники місцевих

бюджетів та міжбюджетних трансфертів.

ДОХІДНА ЧАСТИНА 
При здійсненні розрахунків обсягу дохідної частини бюджету враховано

очікувані надходження за 2020 рік.  Так, планові показники дохідної частини на
2021 рік, з урахуванням міжбюджетних трансфертів складають  89356924 грн.,
у тому числі: доходи загального фонду – 88484174 грн. та доходи спеціального
фонду – 872750 грн. 

Обсяг трансфертів з державного бюджету складає — 44052100 грн.

Міжбюджетні відносини

      В бюджеті територіальної громади на 2021 рік плануються міжбюджетні
трансферти з державного бюджету місцевим бюджетам:

  

      – освітня субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам 35108500
грн..;

      – базова дотація з державного бюджету – 8943600. 

  З обласного бюджету передбачено:



Субвенція  з  місцевого  бюджету  на  здійснення  переданих  видатків  у  сфері
освіти за рахунок коштів освітньої субвенції  3108386 грн.;

Субвенція з місцевого бюджету на надання державної підтримки особам з 
особливими освітніми потребами за рахунок відповідної субвенції з державного
бюджету 262438 грн.

Доходи  бюджету  територіальної  громади без  урахування  міжбюджетних
трансфертів, затверджено у сумі  41934000 грн.., у  тому числі:

- загальний фонд –  41061250 грн.; 
- спеціальний фонд –  872750 грн.

ЗАГАЛЬНИЙ ФОНД

До доходів загального фонду зведеного бюджету  територіальної громади
у  2021  році  належать  доходи,  визначені  статтею  64  Бюджетного  кодексу
України:

 60 відсотків податку та збору на доходи фізичних осіб — 20877300 грн.;
 Рентна  плата  та  плата  за  використання  інших  природних  ресурсів  –

61000 грн.
 Внутрішні податки на товари та послуги –  6970000  грн.,  у тому числі

акцизний податок на пальне – 6477600 грн. та роздрібна торгівля – 492400 грн.;
 місцеві податки — 13119550 грн.;
в т.ч.

-податок на нерухоме майно – 522900 грн.,

-плата за землю – 3894000 грн.,

- транспортний податок з фізичних осіб – 31250 грн.

-єдиний податок – 8671400 грн. 

з них єдиний податок  з с/г товаровиробників – 1025200 грн. 

 Інші надходження – 2700 грн.

 адміністративні збори та платежі  — 20700 грн.
 державне мито – 900 грн.
 Інші неподаткові надходження – 10 000 грн.
Приріст планових показників доходів загального фонду на 2021 рік до 

очікуваних  показників за 2020 рік заплановано на рівні +2,48%. 

Основним фінансовим ресурсом формування загального фонду бюджету є:

 податок на доходи фізичних осіб 11010000 -  планові надходження в
2021 році складають 20877300 грн., виходячи від надходжень 2020 року, де при
розрахунку враховані основні показники економічного і соціального розвитку
територіальної громади на 2020 рік та наявна база платників даного податку за
2020 рік (програма АІС - місцеві бюджети); 

Зокрема:



11010100 податок  на  доходи  фізичних  осіб  ,  що  сплачується
под..агентами із доходів у вигляді зар.плати- планові надходження у 2021 році
складають 18281000 грн., що на рівні очікуваних від  надходжень 2020 року

11010400 податок на доходи фізичних осіб, що сплачується под..агентами
із  доходів  інших  ніж  заробітна  плата  -  планові  надходження  у  2021  році
складають 2188700 грн., що на рівні очікуваних надходжень 2020 року.

           11010500 податок на доходи фізичних осіб , що сплачується фіз..особами
за  результатами  річного  декларування  -  планові  надходження  у  2021 році
складають 407600 грн., що більше на рівні очікуваних надходжень 2020 року.

           Податок на прибуток підприємств та фінансових установ комунальної
власності  за  кодом  11020200  на  2021  рік  коштів  не  заплановано  оскільки
КП  «Благоустрій»,  який  був  платником  даного  виду  податку  знаходиться  в
стані ліквідації. 

Код 13010100 Рентна плата за спеціальне використання лісових ресурсів в
частині  деревини,  заготовленої  порядку  рубок  головного  користування  -
планові  надходження  у  2021  році  складають  48300  грн.,  що  дорівнює
очікуваним надходженням 2020 році.

Код 13010200 Рентна плата  за  спеціальне використання лісових ресурсів
(крім  рентної  плати  за  спеціальне  використання  лісових  ресурсів  в  частині
деревини,  заготовленої  в  порядку  головного  користування)  -  планові
надходження  у  2021  році  складають  11100  грн.,  що  дорівнює  очікуваним
надходженням 2020 році.

Код 13030000 Рентна плата за користування надрами - планові надходження
у 2021 році складають 1600 грн., виходячи з очікуваних надходжень 2020 року.

14021900 Акцизний податок  з вироблених в Україні  підакцизних товарів
(пальне)-  планові  надходження  у  2021 році  складають  1436200 грн.
Розрахунок проведено виходячи з надходжень 2020 року. 

14031900 Акцизний  податок   з  ввезених  на  митну  територію  України
підакцизних  товарів  (пальне)-  планові  надходження  у  2021 році  складають
5041400 грн., виходячи з надходжень 2020 року.

14040000  Акцизний  податок  з  реалізації  суб’єктами  господарювання
роздрібної  торгівлі  підакцизних  товарів  планові  надходження  у  2021 році
складають 492400 грн., що  менше очікуваних надходжень на 9,3% 2020 року.
Поясненням прогнозного показника є сплата разових платежів у грудні 2020
року.

Податок  на  нерухоме  майно  відмінне   від  земельної  ділянки  (код
18010100,18010200,18010300,1810400)  планові  надходження  у  2021  році
складуть 522900 грн.,  що менше на 371216 грн. проти планових надходжень
2020 року у зв’язку з тим, що 25.08.2020 року Головним управлінням ДКСУ у
Вінницькій  області  на  виконання  висновку  Головного  управління  ДПС   у
Вінницькій  області  від  09.06.2020  року  №0079658ЕV/0203 було здійсненоV/0203  було  здійснено



повернення  у  розмірі  566212,12  грн. за  рахунок  поточних  надходжень
(відповідно до пункту 13 Порядку повернення коштів, помилково або надміру
зарахованих  до  державного  та  місцевих  бюджетів,  затвердженого  наказом
МФУ від 03.09.2013 №787).

плата  за  землю  (код  18010500,18010600,18010700,18010900)  планові
надходження  у  2021 році  складуть  3894000 грн.,  на  рівні  очікуваних
надходжень за 2020 рік. Розрахунок здійснено у розрізі юридичних та фізичних
осіб за видами земельного податку та орендної плати .При визначенні прогнозу
враховано площі земельних ділянок , що оподатковуються, укладені договори
за оренду землі та динаміку надходжень у попередніх роках.

транспортний податок (код 18011000) планові надходження у 2021  році
складуть  31250 грн.,  на  рівні  очікуваних надходжень 2020 року.  Розрахунок
проведено виходячи з наявної бази оподаткування.

туристичний збір(код  18030200)  у  2021 році  не планується у зв’язку з
відсутністю туристичних маршрутів.

єдиний  податок (код  18050000)-  планові  надходження  у  2021 році
складуть  8671400  грн.,  що менше проти очікуваних надходжень надходжень
2020 на 423730  грн. Зокрема:

18050300 єдиний податок з юр. осіб - планові надходження у 2021 році
складуть 344800 грн., що менше очікуваних надходжень за 2020 рік на 100092,8
грн. у зв’язку у зв’язку з поширенням коронавірусної хвороби (COVID-19).

18050400 єдиний податок з фіз. осіб - планові надходження у 2021 році
складуть 7301400 грн., що менше проти фактичних надходжень  2020 року на
187300  грн.  Зменшення  відбулося  за  рахунок  того,  що  підприємців,  що
перебувають на І групі платників ЄП, звільнили від сплати єдиного податку за
грудень  2020  –  травень  2021  рр.  За  ці  ж  місяці  такі  підприємці  не
сплачуватимуть за себе ЄСВ  (Закон №1072, який набрав чинності 10 грудня
2020 року).

18050500 єдиний податок з сільськогосподарських виробників - планові
надходження у 2021 році складуть  1025200 грн., що менше проти фактичних
надходжень  2020 року на  136330 грн. Зменшення відбулося за рахунок зміни
нормативно-грошової оцінки землі, згідно якої ставка податку зменшилась.

Неподаткові надходження(20000000) планові надходження у 2021 році
складуть 33400 грн. Зокрема:

Код  21081100  «Адміністративні  штрафи  та  санкції» враховуючи
динаміку надходження за попередні роки та очікувані надходження 2020 року
прогнозна сума надходжень по даному виду податку становить 2700 грн. Даний
вид податку має непередбачуваний характер.

21081500  Адміністративні  штрафи  та  штрафні  санкції  за  порушення



законодавства у сфері виробництва та обігу алкогольних напоїв та тютюнових
виробів  у  2021  році  не  планується,  оскільки   даний  вид  податку  має
несистематичний  характер  (  в  2020  році  була  одноразова  сплата  штрафу  за
порушення застосування реєстраторів розрахункових операцій у сфері торгівлі,
громадського харчування та послуг ).

Плата за надання адміністративних послуг  - планові надходження у
2021 році складуть 19800 грн., що менше в порівнянні з 2020 роком; Зокрема:

код   22012500 «Плата  за  надання  інших  адміністративних  послуг»  -
планові надходження у 2021 році складуть 7800 грн., що менше в порівнянні з
очікуваними  надходженнями  2020  року.  Зменшення  відбулось  за  рахунок
зменшення кількості звернень для здійснення державної реєстрації, блокування
роботи та звільнення державного реєстратора.

код  22012600  «Адміністративний збір за державну реєстрацію» - планові
надходження у 2021 році складуть 12000 грн. Розрахунок проведено  виходячи
з динаміки попередніх років.

 код  2209000 «Держмито» планові надходження у 2021 році складуть 900
грн., що залишається на рівні очікуваних показників 2020 року.

код  24060300 «Інші  надходження»  планові  надходження  у  2021 році
складуть  10  000  грн.,  що  на  рівні  очікуваних  надходжень  2020 року
заплановано на 82000грн. менше. Розрахунок здійснювався виходячи з того що
даний вид податку має одноразовий та непередбачуваний характер надходжень.

СПЕЦІАЛЬНИЙ ФОНД
Обсяг  дохідної  частини  спеціального  фонду  на  2021  рік

затверджено у сумі 872750  грн. , у тому числі  

Код 25010000 власні надходження бюджетних установ,зокрема:

код  25010100 «Плата  за  послуги  ,  що  надаються  бюджетними
установами»  -  планові  надходження  у  2021  році  становлять  740000  грн.
(батьківська  плата,  що  надійде  за  харчування  дітей  у  дошкільних  закладах
освіти - 587000 грн., плата за навчання в школі мистецтв – 148000, реалізація
клубних білетів -5000 грн.,).

код  25010300 «Плата  за  оренду  майна  бюджетних  установ,  що
здійснюється  відповідно  до  Закону  України»  «Про  оренду  державного  та
комунального майна» - надходження не планувались у зв’язку з тим, що в 2021
році кошти будуть надходити в розмірі 100% до загального рішення 3 сесії 8
скликання №88 від 24.12.2020 року.



 код  501110000 «Цільові  фонди»  –  планові  надходження  у  2021  році
становлять   125  000 грн.  джерелами формування  яких є  добровільні  внески
громадян.

Код 19010000 « ЕV/0203 було здійсненокологічний податок» планові надходження у 2021 році
складуть 7750 грн. що залишається на рівні фактичних надходжень 2020 року.
ЕV/0203 було здійсненокологічний податок  планувався виходячи з  наявної  бази оподаткування.  У
2020 році ряд платників перейшли на альтернативні види палива , в результаті
чого  зменшилась  кількість  викидів  в  атмосферне  повітря  забруднюючих
речовин  стаціонарними  джерелами  забруднення  та  відбулось  зменшення
надходження даного виду податку в порівнянні  з попередніми роками.

Код  24062100 «Грошові  стягнення  за  шкоду  заподіяні  порушенням
законодавства»   надходження  на  2021  рік  не  планувались,  так  як  носять
непередбачуваний  характер  в  зв’язку  із  неможливістю  передбачити  місце
заподіяння шкоди. У 2020 році були надходження в сумі 10430 грн.

Код 33010100 «Кошти  від  продажу  земельних  ділянок
несільськогосподарського  призначення,  що  перебувають  у  державній  або
комунальній  власності,  та  земельних  ділянок,  які  знаходяться  на  території
Автономній  Республіці  Крим»  надходження  на  2021  рік  не  планувались, у
зв’язку з відсутністю об’єктів продажу. 

ВИДАТКОВА ЧАСТИНА 



Видаткова  частина  бюджету  об’єднаної  територіальної  громади
обрахована  з  урахуванням   діючої  мережі  бюджетних  установ  та  закладів
комунальної власності.  У проекті бюджету 2021 року передбачено вирішення
ряду питань соціального характеру: 

- впровадження  мінімальної  заробітної  плати   з  1  січня  2021 року  -  у
розмірі 6000 грн., а з 1 грудня 2021року – 6500 грн.

- виплату  допомоги на оздоровлення усім працівникам бюджетної сфери у
розмірі посадового окладу під час надання основної щорічної відпустки.

Фонд оплати праці  працівників бюджетної сфери у 2021 році  становить
80389324 грн. (89,96% до загального обсягу видатків бюджету), що сплановано
відповідно  до  встановлених  чинним  законодавством  умов  оплати  праці  та
розміру  мінімальної  заробітної  плати,  з  урахуванням  Закону  України  «Про
Державний бюджет України на 2021 рік».

У бюджеті 2020 року  збережено принцип соціальної спрямованості,  тому
видатки спрямовуються у першу чергу на забезпечення потреби в асигнуваннях
на  оплату  праці  працівників  бюджетних  установ,  забезпечення  продуктами
харчування та медикаментами,  проведення розрахунків за електричну енергію,
природний газ та послуги зв’язку, які споживаються бюджетними установами,
не допускаючи будь-якої простроченої заборгованості із зазначених видатків.

Відповідно до вимог Бюджетного кодексу України  із внесеними змінами
видатки  на   утримання  технічного  персоналу  загальноосвітніх  шкіл,
дошкільних навчальних закладів, дошкільного відділення навчально-виховного
комплексу,  закладів  культури  здійснюється  за  рахунок  коштів  місцевого
бюджету.

З огляду на викладене  відмічається,  що головним  пріоритетом бюджету
і надалі залишається фінансове забезпечення заходів по вирішенню найбільш
нагальних  соціальних  проблем  і  програм,  спрямованих  на  підвищення
добробуту населення об’єднаної територіальної громади.

Бюджет  територіальної громади за видатками на 2021 рік затверджений
в сумі 89356924 грн., з них:

 загальний фонд –   88395832   грн.  
 спеціальний фонд   –   961092   грн.  

 

Видатки бюджету територіальної громади на 2021 рік

Обсяг  видаткової  частини  бюджету територіальної  громади (з
урахуванням субвенцій з державного бюджету) на 2021 рік визначено в розмірі



89356924 грн.,  у  тому числі  88395832 грн.  -  видатки  загального  фонду  та
961092 грн. - спеціального фонду. 

Розрахунок  видатків   бюджету  територіальної  громади на  2021 рік
здійснено з урахуванням заходів з посилення фінансово-бюджетної дисципліни,
економного і  ефективного витрачання бюджетних коштів.   Разом з тим, при
формуванні бюджету було збережено основні пріоритети бюджетної політики,
збережено соціальну направленість бюджету. 

Витрати  на  окремі  галузі  (за  функціональною класифікацією видатків)
характеризуються наступними показниками.

Органи місцевого самоврядування

Видатки  на  утримання  апарату сільської ради в бюджеті на 2021 рік
передбачені по загальному фонду у сумі  5990777 грн. і  визначені  згідно з
вимогами   чинного  законодавства.  На  оплату  праці  з  нарахуваннями
заплановано 5375777 грн., на оплату комунальних  послуг  і  енергоносіїв  –
615000 грн.  Стовідсотково  забезпечується  потреба  на  оплату  комунальних
послуг та енергоносіїв та інші поточні видатки .

Видатки   на   утримання Відділу  освіти  та  культури  Лука-
Мелешківської  сільської  ради  в  бюджеті  на  2021 рік   передбачені  по
загальному фонду у сумі  2950660 грн. і  визначені  згідно з  вимогами  чинного
законодавства. На оплату праці з нарахуваннями заплановано 2820660 грн., на
поточне утримання установи – 130000 грн.

Видатки  на  утримання Відділу  соціального захисту населення та охорони
здоров’яЛука-Мелешківської  сільської  ради  в  бюджеті  на  2021 рік
передбачені по загальному фонду у сумі  1091793 грн. і  визначені  згідно з
вимогами   чинного  законодавства.  На  оплату  праці  з  нарахуваннями
заплановано 1051793 грн., на поточне утримання установи – 40000 грн.

Видатки   на   утримання Служби  у  справах  дітейЛука-Мелешківської
сільської ради в бюджеті на 2021 рік  передбачені по загальному фонду у сумі
604957 грн. і  визначені  згідно з  вимогами  чинного законодавства. На оплату
праці  з  нарахуваннями  заплановано 592957  грн., на  поточне  утримання
установи – 12000 грн.

Видатки   на   утримання Відділу управління маном та будівництва Лука-
Мелешківської  сільської  ради  в  бюджеті  на  2021  рік   передбачені  по
загальному фонду у сумі  1854178 грн. і  визначені  згідно з  вимогами  чинного
законодавства.  На оплату праці з нарахуваннями заплановано 1804178 грн., на
поточне утримання установи – 50000 грн.

Видатки  на  утримання Фінансового відділу Лука-Мелешківської сільської
ради в бюджеті на 2021 рік  передбачені по загальному фонду у сумі  820295
грн. і  визначені  згідно з  вимогами  чинного законодавства. На оплату праці з
нарахуваннями  заплановано 752295  грн., на  поточне  утримання  установи  –



68000 грн. По  державному  управлянню  доходів  по  спеціальному  фонду  не
заплановано та вимогу ст..77 БКУ дотримано.

Освіта

Шкільні установи

З бюджету Лука-Мелешківської територіальної громади фінансуються 8
заклади середньої  освіти (школи).  Кошти освітньої  субвенції  спрямовуються
виключно  на  оплату  праці  з  нарахуваннями  педагогічних  працівників
загальноосвітніх  навчальних  закладів.  На  2021  рік  обсяг  освітньої  субвенції
розраховано  на  основі  формули,  виходячи  з  розрахункової  кількості  ставок
педагогічних працівників, визначеної на підставі навчального навантаження та
нормативної наповненості класів, а також середньої заробітної плати вчителя на
2021 рік.  Видатки на утримання навчальних закладів  передбачено  в  сумі
51849758 грн.  у т.ч.  загальний фонд – 51761416 грн. та  спеціальний фонд –
88342 грн.  (субвенція  з  місцевого бюджету на надання державної підтримки
особам з особливими освітніми потребами за рахунок відповідної субвенції з
державного бюджету).

Заробітна   педагогічним  ,  технічним  працівникам  та  обслуговуючому
персоналу    запланована з урахуванням вимог Закону України «Про Державний
бюджет України на 2021 рік», з дотриманням розмірів мінімальної заробітної
плати.  На оплату праці  і  нарахування  кошти передбачені  в сумі  48111483  в
повному обсязі. 

Видатки  на  харчування  в  розрахункових  показниках  бюджету
передбачені  в сумі 1441100 грн.

Видатки  на  оплату   енергоносіїв  розраховано  в  повному  обсязі  з
урахуванням заходів по економному та раціональному витрачанню цих послуг
у натуральному виразі та з урахуванням очікуваного фактичного споживання за
2020 рік  в    загальній  сумі  1867900 грн.  Видатки  за  комунальні  послуги
обраховані  згідно тарифів,  що діють станом на 01.12.2020 р та збільшені на
коефіцієнт інфляції.

Стовідсотково забезпечується потреба на оплату комунальних послуг та
енергоносіїв та інші поточні видатки.

Дитячі дошкільні установи

З  бюджету  Лука-Мелешківської  ОТГ  фінансуються  5  заклади
дошкільної  освіти.  Видатки  на  утримання  дошкільних  навчальних  закладів
передбачено  в  сумі  13971846 грн., у т.ч. загальний фонд – 13384846 грн. та
спеціальний фонд – 587 000грн. (5 дитячих садочків, 15 груп.)

Заробітна плата  працівникам  дитячих навчальних закладів  запланована



з урахуванням вимог Закону України «Про Державний бюджет України на 2021
рік», з дотриманням розмірів мінімальної заробітної плати.. На оплату праці  і
нарахування кошти передбачені в сумі 11364246 в повному обсязі. 

Видатки  на  харчування  в  розрахункових  показниках  бюджету
передбачені для вихованців дитячого дошкільного закладу в сумі 1387000 грн.

 Батьківська плата за утримання в дитячому дошкільному закладі дітей
запланована в сумі 587 000грн, (середня кількість дітоднів-3261 на місяць., ціна
–15 грн.  за  один день,,  річна  сума –  27 500 (3621*15)*12=  587 000грн.),  які
будуть спрямовані на придбання продуктів харчування. 

Видатки  на  оплату   енергоносіїв  розраховано  в  повному  обсязі  з
урахуванням заходів по економному та раціональному витрачанню цих послуг
у натуральному виразі та з урахуванням очікуваного фактичного споживання за
2020  рік  в    загальній  сумі  1020600  грн.  Видатки  за  комунальні  послуги
обраховані згідно тарифів, що діють станом на 01.12.2020 р. та збільшені на
коефіцієнт інфляції.

Стовідсотково забезпечується потреба на оплату комунальних послуг та
енергоносіїв та інші поточні видатки

Надання спеціальної освіти мистецькими школами

Видатки на утримання мистецької школи  передбачено  в  сумі  2789129
грн.,  у  т.ч.  загальний фонд –2641129  грн.  ,  спеціальний фонд –  148000 грн.
(батьківська плата за навчання).

Заробітна  плата   працівникам   мистецької  школи  запланована  з
урахуванням вимог Закону України «Про Державний бюджет України на 2021
рік», з дотриманням розмірів мінімальної заробітної плати..  На оплату праці  і
нарахування кошти передбачені в сумі 2611129 в повному обсязі. 

Забезпечення діяльності інклюзивно ресурсних центрів

Видатки на утримання ІРЦ  передбачено  в  сумі  1045716 грн., у т.ч.
загальний фонд –1045716грн. 

Заробітна  плата  працівникам  ІРЦ   запланована  з  урахуванням  вимог
Закону України «Про Державний бюджет України на 2021 рік», з дотриманням
розмірів мінімальної заробітної плати..  На оплату праці  і нарахування  кошти
передбачені в сумі 1036716 грн. в повному обсязі. 

Охорона здоров’я

   У 2020 році,  відповідно до  Програми підвищення якості  медичного
обслуговування  населення  Лука-Мелешківської   ОТГ  на  2021  рік  на  її
фінансування передбачено кошти в сумі 200 000 грн.,із них на фінансування
енергоносіїв -120000 грн., та фінансування безкоштовних ліків для пільгових
категорій населення громади та перев’язувальні матеріали – 80000 грн. (КНП
«ЦПМСД  Лука-Мелешківської сільської ради).



Соціальний захист та соціальне забезпечення

У  2021  році,  відповідно  до  Програми  соціального  захисту  населення
Лука-Мелешківської  територіальної  громади  на  2021  рік на  її  фінансування
передбачено кошти в сумі 100 000 грн., із них:

 Надання допомоги інвалідам , дітям інвалідам - 5 000 грн. 
 Надання допомоги багатодітним, малозабезпеченим сім”ям  - 50 000 грн.
 Надання допомоги на лікування - 20 000грн.
 Надання допомоги на поховання  - 20 000грн.
 Надання допомоги дітям позбавлених батьківської опіки 5 000грн.

Видатки  на  утримання  центру  надання  соціальних  послуг Лука-
Мелешківської  сільської  ради  в  бюджеті  на  2021 рік   передбачені  по
загальному  фонду  у  сумі  1470940   грн. і   визначені  на  оплату  праці  з
нарахуваннями згідно з  вимогами  чинного законодавства. 

Благоустрій міст, сіл та селищ.
На благоустрій сіл об’єднаної територіальної громади із  бюджету планується
виділити  726775 грн. Кошти планується використати на оплату електроенергії
по  вуличному  освітленню  –  526775 грн.,  та  на  утримання  території  Лука-
Мелешківської ОТГ в належному санітарному стані – 200 000 грн. (Програма
благоустрою  населених  пунктів  та  розвитку  житлово-комунального
господарства  Лука-Мелешківської  сільської  територіальної  громади  на  2021
рік)

Культура і мистецтво
В бюджеті  на  2021 рік  передбачаються  видатки  загального  фонду на

утримання  11 установ культури та мистецтва та  4 бібліотеку в сумі 3752350
грн.  Зокрема,  на  оплату  праці  з  нарахуваннями  –3397150  грн.,  на  оплату
енергоносіїв – 329200 грн., інші видатки – 31000 грн. (загальний фонд – 26000
грн., спеціальний фонд – 5000 грн.-клубні білети).

Стовідсотково забезпечується потреба на оплату комунальних послуг та
енергоносіїв та інші поточні видатки.

Інша діяльність у сфері екології та охорони природних ресурсів

Обсяг  видатків  по  спеціальному  фонду  становить  7750 грн.,  що  будуть
використані на вивіз та утилізацію сміття (твердих побутових відходів).

Цільові фонди утворені органами місцевого самоврядування



Обсяг видатків складає  125 000 грн. ( вивіз сіття по 200 грн. від 400 дворів –
80000 грн та добровільні внески громадян 900 дворів – по ціні 50 грн. -45000
грн.  ),  з  них на послуги грейдерування доріг громади – 30 000 грн.,послуги
очищення вулиць від снігу – 35000 грн., послуги вивезення сміття – 60000 грн. 

  Показники  бюджету  забезпечують  у  межах  фінансового  ресурсу
проведення  розрахунків  за  соціально-захищеними  статтями  видатків,
враховують необхідні поточні видатки для           функціонування бюджетних
установ,  об’єктів  соціального  значення,   заходи  на  виконання  сільських
програм. 

Начальник фінансового відділу                      Шило В.М.
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