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 На бюджеті  Лука-Мелешківської ОТГ знаходяться:
Лука-Мелешківська сільська рада;
Відділ ОК Лука-Мелешківської сільської ради;
 Лука-Мелешківський ЗДО «Веселка» с.Лука-Мелешківська;
Яришівський ЗДО «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;
КЗ «ЗЗСО-ліцей Лука-Мелешківської сільської ради»;
Прибузька філія КЗ «ЗЗСО-ліцей Лука-Мелешківської сільської ради» с.Прибузьке;
Яришівська філія КЗ «ЗЗСО-ліцей Лука-Мелешківської сільської ради» с.Яришівка;
Іванівська філія КЗ «ЗЗСО-ліцей Лука-Мелешківської сільської ради» с.Іванівка;
КНП  ЦПМСД Лука-Мелешківської сільскої ради;
Лука-Мелешківська дитяча школа мистецтв 

Дохідна частина  бюджету

До загального фонду (без міжбюджетних трансфертів) за 2020 рік фактично надійшло
26309749,01  грн. Основним  бюджетоутворюючим  податком  є  «Податок та  збір на
доходи фізичних осіб» - 16544726,02 грн., який становить 63% всіх доходів загального
фонду.  Найбільшими  платниками  податку  на  доходи фізичних  осіб  є  ТОВ «Аграна
Фрут  »,  ТОВ  «Ковінько-Ковбаси»,  НЕК  «Укренерго»,  ТОВ  «Лучанка»,  ТОВ
«Сергіївський смак», ТОВ «Вінснек», ТОВ «Бріз-Т». А також, значну частку від всіх
податкових надходжень до бюджету складають єдиний податок - 6031456,81 грн., який
становить 22,9% доходів загального фонду, плата за землю надійшла в сумі 2613139,55
грн.,  що  становить  9,9%  доходів  загального  фонду,  пальне  –  843468,22  грн.,  який
становить  3,2%  доходів  загального  фонду. Загалом  дохідну  частину  бюджету
загального фонду виконано на 100,92% до уточненого плану.
Крім власних надходжень податків і зборів, до загального фонду бюджету надійшло
25802959,71 грн. трансфертів, найвагоміші з них: 584562,00 грн.- дотація, 22821317,69
грн.  –  освітня  субвенція,  1270000,00  грн.  –  медична  субвенція,   128665,07  грн.  –
субвенція  на  надання  підтримки  особам  з  особливими  освітніми  потребами   та
303309,00 грн. - субвенції НУШ.
    До спеціального фонду за 2020 рік фактично надійшло  3560615,78 грн., а саме:
екологічного податку - 5653,59 грн., власних надходжень бюджетних установ за 2020
рік  до  бюджету  Лука-Мелешківської  об’єднаної  територіальної  громади  надійшло
2968254,37  грн.,  в  п’ять  разів  перевищує  уточнений  план  на  2020  рік.  Причина
перевиконання:  згідно  довідки  про  надходження  в  натуральній  формі   №б-н  від
08.10.2020  року  в  сумі  1851000,00  грн.  на  відділ  освіти  та  культури  Лука-
Мелешківської сільської ради було передано шкільний автобус. 

Крім власних надходжень податків і зборів, до спеціального фонду бюджету надійшло
1027549,80 грн. трансфертів, а саме: інша субвенції з місцевого бюджету - 929549,80



грн,  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.

Разом з трансфертами по заг.і спец.фондах дохідна частина складає 56700874,30 грн. 

Видаткова частина  бюджету:
За поточний період по бюджету ОТГ здійснено видатків  в сумі  53702720,28 грн.,  що
становить 94,71 %  до всіх доходів бюджету,які надійшли в 2020 році (загальний фонд –
49928476,90 грн., та спеціальний фонд – 3774243,38 грн.). В першу чергу кошти бюджету
спрямовувались на фінансування соціально-культурної сфери.

Державне управління
        Було використано 8229598,28 грн., що становить 15,32% до всіх видатків за 2020

рік. Кошти були витрачені на утримання апарату та відділів Лука-Мелешківської сільської
ради.  Свою  діяльність  здійснювали  два  головних  розпорядники  коштів:  1.Лука-
Мелешківська  сільська  рада;  2.Відділ  освіти  та  культури  Лука-Мелешківської  сільської
ради.  За  звітний  період  було  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. 

Охорона здоров’я
 За  звітний  період  було  профінансовано   КНП  «Центр  первинної  медико-санітарної
допомоги»  в сумі 482411,37 грн., що становить 0,89% до загального обсягу всіх видатків з
них: 373411,37  грн. коштів  заг.фонду, а саме:
- на оплату безкоштовних медикаментів – 60000 грн.
- на оплату енергоносіїв – 222018,60 грн . (природний газ- 96802,68 грн. та електроенергія

– 125215,92 грн.)
- на боротьбу з коронавірусом – 91481,40 грн.
(Програма  підвищення  якості  медичного  обслуговування  населення  Лука-Мелешківської
ОТГ на 2020 рік).

А також, по сп.фонду 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.

Соцiальний захист та соцiальне забезпечення
 Згідно рішення 39 сесії  7  скликання №1070 від 17.07.2020 року «Про створення

комунальної установи Центр надання соціальних послуг» було створено даний центр. На
2020 рік затверджено 197280,00 грн., касові видатки за звітний період склали 197240,16 грн,
Кошти були витрачені на виплату заробітної плати працівникам центру. А також, в 2020
році було використано 157000,00 грн. на виплату матеріальної допомоги нвселенню 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)  (Кошти  затверджені  згідно  програми  соціального  захисту  населення  Лука-
Мелешківської об'єднаної територіальної громади на 2020 рік.)

Разом на соціальний захист населення з бюджету використано 354240,16 грн., що
становить 0,65% до загального обсягу усіх видатків.

Житлово-комунальне господарство
На  забезпечення   житлово-комунального  господарства   було  використано  1520041,08
грн. , що становить 2,83% всіх видатків.
 Кошти  загального фонду в сумі 950757,05 грн., були використані на: 
   1. Прибирання та утримання території –  162212,52 грн.;



   2. Послуги з утримання кладовищ – 127186,61 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) –179577,40
грн.

     5. На оплату вуличного освітлення – 441628,04 грн.
Кошти  спеціального  фонду в  сумі  569284,03  грн.  були  витрачені  на  реконструкцію,
очищення  ставка  від  мулових  наносів  в  с.Лука-Мелешківська.  (Програма  благоустрою
населених пунктів та розвитку житлово-комунального господарства на 2020 рік).

Сільське, лісове, рибне господарство та мисливство
Використано  146478,00 грн.,  що становить  0,27% до всіх  видатків.  Кошти витрачені  на
виготовлення  проектів  землеустрою  –  136778,00  грн.,  та  на  виготовлення  технічної
документації землеустрою  - 6200,00 грн., виготовлення кадастрового плану – 3500,00 грн.
Видатки проведено згідно програми розвитку земельних відносин у Лука-Мелешківській
ОТГ Вінницького району, Вінницької області на 2018-2020 роки.

Будівництво та регіональний розвиток
          На будівництво , ремонти та реконструкції в 2020 році було витрачено 1886806,43 
грн., що становить 3,51% до всіх видатків.
          В 2020 році 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. 

А  також,  використано  1390000,00  грн.,  за  розробку  та  виготовлення  ПКД  по
реконструкції з прибудовою будівлі КЗ «ЗЗСО-ліцей Лука-Мелешківської сільської ради»
по  вулиці  Шкільна,  52  (кошти  залишку  освітньої  субвенції,  що  склався  станом  на
01.01.2020 року)  згідно програми сприяння розвитку місцевого самоврядування в Лука-
Мелешківській ОТГ на 2020 рік.
           В травні 2020 року було виготовлено ПКД, проведено капітальний ремонт тротуару
навколо багатофункціонального майданчика в с.Лука-Мелешківська та здійснено технічний
нагляд за даним об'єктом  на суму 296261,16 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.

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

На  виготовлення  ПКД  на  реконструкцію  мережі  вуличного  освітлення  по
вул..Шевченка в с.Прибузьке (17-й обласний конкурс проектів територіальних громад) було
використано  30009,60  грн.,  а  також   виконано  проектні  роботи  та  експертизу  по
капітальному ремонту доріг с.Лука-Мелешківська на суму 38960,00 грн
Разом використано 68969,60 грн., що становить 0,12% до всіх проведених видатків.

Освiта
Всього  галузі освіта було використано  39651872,74 грн., що становить 73,83% до

всіх видатків за 2020 рік
На дошкільну освіту  було використано  6169602,45грн.  (6157202,45 грн.  коштів

заг.фонду та 12400,00 грн.спец.фонду.)
За рахунок Субвенції  з  державного бюджету місцевим бюджетам на надання

державної  підтримки особам з  особливими освітніми потребами було використано
12400,00 грн., на закупівлю ноутбука.
На надання  загальної  середньої  освіти  було  використано  26679648,69 (26130959,69 грн.
коштів заг.фонду та 548725,00 грн. коштів спеціального фонду)
       За  рахунок коштів  Субвенції  з  місцевого бюджету за рахунок коштів освітньої
субвенції,  що  утворився  на  початок  бюджетного  періоду  було  закуплено  інвентар  для



харчоблока на суму 441857,50 грн
     За рахунок Субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на забезпечення
якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти «Нова українська школа»  було
закуплено меблі та приладдя на суму 303309, 00 грн.

За рахунок Субвенції  з  державного бюджету місцевим бюджетам на надання
державної  підтримки особам з  особливими освітніми потребами було використано
110295,07 грн., на закупівлю розвиваючих іграшок, канцтоварів, навчального приладдя
та ортопедичних стільців. 
          За рахунок «Субвенція з місцевого бюджету за рахунок залишку коштів субвенції
на  надання  державної  підтримки  особам  з  особливими  освітніми  потребами,  що
утворився на початок бюджетного періоду» було закуплено стіл для малюв.,  лава-
лампа, навч.приладдя та обладнання на суму 18370,00 грн.
На надання спеціальної освіти мистецькими школами було використано 2172550,36 грн. 
коштів заг.фонду.
На забезпечення діяльності інклюзивно-ресурсного центру було використано 613860,19  
грн. коштів заг.фонду.
На виплату стипендій обдарованим дітям використали 27965,60 грн.

Культура i мистецтво
На галузь культури та мистецтва було використано 1989697,98 грн., що становить 3,70% 
всіх видатків бюджету.

На  забезпечення  діяльності  бібліотек  профінансовано  336245,75  грн.  коштів
загального фонду.

На забезпечення діяльності будинків культури профінансовано 1624452,23 грн. коштів
загального фонду.

На автопослуги по перевезенню випускників з нагоди свята останнього дзвоника по
«Програмі  розвитку  культури  та  духовного  відродження  на  2020  рік»  було  витрачено
29000,00 грн.

МІЖБЮДЖЕТНІ ТРАНСФЕРТИ

Медична субвенція
Використано в сумі 1270000,00 грн а саме:
- по Вінницькому району: 1024059,00 грн.
- поТиврівському району: 245941,00 грн.

Інша субвенція
Використано коштів 1046489,61 грн., а саме:
-  по  Вінницькому  району уточнений  план  на  2020  рік  становить  356033,00  грн.

(заг.фонд)  використано 356033,00 грн.,  а  саме:  на тер.центр – 182838,00 грн.,  постанова
№558 – 83955,00 грн., на пільговий проїзд – 50000,00 грн., Чорноб.мед. (зубопротезування)
– 9540,00грн., на послуги зв’язку – 29700,00 грн.

-  поТиврівському  району уточнений  план  на  2020  рік  становить  127200,00  грн.
(аг.фонд)  використано 127200,00 грн., а саме: на тер.центр – 114200,00 грн., на пост.№558
– 13000,00 грн.
         - по Вінницькій області уточнений план на 2020 рік становить 602350,00 грн., а саме:
 План  -  28000,00  грн.  (заг.фонд)  первинна  реєстрація  автомобіля,  (кошти  передані  до
Вінницького обл.бюджету в травні 2020 року).
 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).

А  також,  820000,00  грн.  кошти,  що  були  передані  до  обласного  бюджету  на
закупівлю шкільного автобуса у вересні 2020 року (співфінансування).

В 2020 році свою діяльність здійснювали два головних розпорядники коштів: 



01 -  Лука-Мелешківська  сільська  рада,  касові  складають  14050847,54  грн.,  що
становить  26,17%  до  всіх  видатків  бюджету  за  2020  рік.  В  2020  році  головним
розпорядником здійснювалось фінансування також, щодо одного одержувача бюджетних
коштів, а саме: КНП «Центр первинної медико-санітарної допомоги Лука-Мелешківвської
сільської ради».

06 - Відділ освіти та культури Лука-Мелешківської сільської ради, касові видатки
складають 39651872,74 грн. що становить 73,83% до всіх видатків бюджету за 2020 рік.

А  також,  слід  зауважити,  що  результативні  показники  бюджетних  програм  повною
мірою відображають шляхи їх виконання, тому поставлені цілі бюджетної політики були
досягнуті.  Результати оцінки  ефективності  бюджетних  програм вказують на те,  що
основні  завдання  виконані,  оскільки  по  всіх  напрямках  було  здійснено  ефективне
фінансування, що забезпечило цільове спрямування та використання бюджетних коштів,
забезпечено  максимальне  співвідношення  бюджетних  видатків  з  досягнутими
результатами.


