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  Пояснювальна  записка 

до річного звіту по бюджету 

 Вороновицької об’єднаної територіальної  

громади  за 2019 рік 

  

1. Загальна характеристика виконання бюджету 
                  

Бюджет об’єднаної територіальної громади на 2019 рік сформовано у 
відповідності з вимогами Бюджетного кодексу України зі змінами , внесеними 
ЗУ « Про внесення змін до Бюджетного кодексу України відносно реформи 
міжбюджетних відносин», Закону України «Про місцеве самоврядування в 
Україні» з урахуванням особливостей взаємовідносин між Державним 
бюджетом України і місцевими бюджетами та Положень, затверджених 
Законом України «Про Державний бюджет України на 2019рік» та на 

виконання  пункту 4 статті 77 Бюджетного кодексу України в частині 

забезпечення асигнуваннями потреби в коштах на зарплату з 

нарахуваннями (КЕКВ 2110,2120), енергоносіями (КЕКВ 2271, 2272, 2273, 

2274, 2275).  

Основна характеристика процесу формування місцевих бюджетів у 2019 році – 
застосування та підходів до побудови міжбюджетних відносин. Відповідно до 
статті 8 Закону України «Про державний бюджет України на 2019рік», при 
визначення показників бюджету враховано, що з 1 січня 2019року розмір 
мінімальної заробітної плати становив 4173гривні. 
 

2. Показники економічного розвитку регіону. 

 
Показниками економічного розвитку Вороновицької об’єднаної громади є 

показник фактичного виконання дохідної частини селищного бюджету у 
розмірі 104,79% до уточнених річних показників 2019року. Найбільшими 
платниками  податків та зборів до селищного бюджету є: 

Податок та збір на доходи фізичних осіб 

– ДП «НЕК«Укренерго»; 

− Відділ освіти Вороновицької селищної ради; 
– ТОВ Вороновицьке ХПП;   
– ТОВ «БОЛЕКО»; 



– ПП БІО-ТЕХ; 
– КУ «Обл.пансіонат для осіб з ІТПВ, КУ«Обл.пансіонат для осіб з  
   ІТПВ»»;  
– Вороновицьке ПТУ-14; 

− Вінницьке  лісове господарство 
– ПП Михалич і К° 
Земельний податок 

− ВАТ «Вінницяоблагрообладнання» 

− ТОВ «ЮНІКА - ПРОДЖЕКТ» 

− ТОВ «Птахофабрика Поділля» 

− ТОВ «Стройаналог» 

− ВАТ «Концерн-Галнафтогаз» 

− ВАТ «Укртелеком» 

− ТОВ «Лібер ЛТД» 

− ТОВ «Птахофабрика «Поділля» 

− ФОП Юрченко О.В. 

− СПД Медяний, СПД Мідяний 

− СПД  Огінський 

− ФОП Бенкалюк О.Є. 
Єдиний податок 

− ФГ «Добробут» 

− ФГ «Урожай» 

− ФГ «Сонечко» 

− ПП «Укрвінпостач» 

− ФГ «Поділля» 

− ФГ «Юлія» 

− ФГ «СВІ-БОГ» 

− ФГ «Слободянюк» 

− ПОСП «Лан» 

− ФГ «Піонер» 

3. Доходи 

 
Дохідна частина  бюджету  об’єднаної територіальної громади у планових 

показниках розрахована та складена на підставі вимог Бюджетного кодексу 
України зі змінами, внесеними ЗУ « Про внесення змін до Бюджетного кодексу 
України відносно реформи міжбюджетних відносин» Закону України „Про 
Державний бюджет України на 2019рік”, фактичні надходження за 2019рік 
становлять:  



− доходи загального фонду 57318022,62грн, в тому числі податкові 
надходження – 29248259,03грн., неподаткові надходження – 
512303,89грн., офіційні трансферти – 27557459,70грн.  

− доходи спеціального фонду – 1078618,37грн., в тому числі 
податкові надходження – 53909,98грн., неподаткові надходження – 
711784,19грн., доходи від операцій з капіталом – 46924,20грн., 
цільові фонди – 266000,00грн. 

За  2019рік до загального фонду селищного бюджету об’єднаної 
територіальної громади надійшло податкових надходжень в сумі-  
21387393,32грн.,  що становить 103,51% до уточнених планових показників на 
2019рік.  
Основним бюджетоутворюючим джерелом доходів загального фонду 
селищного бюджету 2019 року залишається податок на доходи фізичних осіб.  
11010000 Податок  та збір на доходи фізичних  осіб 

Основним бюджетоутворюючим джерелом доходів загального фонду 
селищного бюджету у 2019році залишається податок на доходи фізичних осіб. 
За 2019 рік до бюджету об’єднаної територіальної громади  фактичні 
надходження податку та збору на доходи фізичних осіб надійшло в сумі 
18174832,78гривень та складає 105,15% до уточнених річних показників та 
складають 61 % питомої ваги надходжень загального фонду селищного 
бюджету ОТГ. Темп приросту надходжень до минулого року становить 60,1%. 
11010100 Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується податковими 

агентами, із доходів платника податку у вигляді заробітної плати 

Фактичні надходження за 2019рік надійшли в сумі – 17451810,42грн., та 
складають 106,68 % до уточненого річного плану на 2019рік. Збільшення 
надходжень пояснюємо тим, що отримали додаткові надходження від 
зареєстрованого у квітня на території громади – ТОВ «Шляхбуд». Темп росту 
до минулого року становить – 65,34%. 
11010200 Податок на доходи фізичних осіб з грошового забезпечення, 

грошових винагород та інших виплат, одержаних військовослужбовцями 

та особами рядового і начальницького складу, що сплачується 

податковими агентами 

Фактичні надходження за 2019рік виконано в сумі – 406362,05грн., та 
складають 110,02% до уточненого річного плану. Перевиконання по даному 
коду відбулось за рахунок проведення навчань та переведення працівників до 
військової частини розташованої на території громади.  
11010400 Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується податковими 

агентами, із доходів платника податку інших ніж заробітна плата 

Фактичні надходження за 2019рік виконано в сумі – 284539,04грн., та 
складають 59,08% до уточненого річного плану, зменшення відбулось за 
рахунок неукладання договорів оренди земельних ділянок (паїв). 
11010500 Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується фізичними 

особами за результатами річного декларування 



Фактичні надходження за 2019рік виконано в сумі – 32121,27грн., та 
складають 43,50% до уточненого річного плану. При плануванні враховувалась 
динаміка надходжень за попередні 3 роки, що унеможливило передбачити 
невиконання по даному коду. 
11020200 Податок на прибуток підприємств та фінансових установ 

комунальної власності  

 Фактичні надходження за 2019рік складають 2029,00грн. Дані 
надходження не були заплановані, адже у попередні роки були відсутні 
надходження по даному податку. Кошти надійшли від КП «Надія». 
13010100 Рентна плата за спеціальне використання лісових ресурсів в 

частині деревини, заготовленої в порядку рубок головного користування 

 Фактичні надходження за 2019рік складають 130996,65грн. Дані 
надходження не були заплановані через відсутність платника даного податку. У 
2019році дані кошти надійшли від ДП «Вінницький лісгосп» 
13010200 Рентна плата та плата за спеціальне використання лісових 

ресурсів (крім рентної плати за спеціальне використання лісових ресурсів 

в частині деревини, заготовленої в порядку рубок головного користування) 

Фактичні надходження по даному податку у порівнянні до уточнених 
річних показників складають 144,08%, надходження становлять 60800,00грн., 
збільшення надходжень спричинене непередбачуваністю сум надходжень. Темп 
приросту надходжень до минулого року становить 44,08%. 
13030100 Рентна плата за користування надрами для видобування 

корисних копалин загальнодержавного значення 

 Фактичні надходження у 2019році складають – 1866,50грн., дані 
податкові надходження не планувались через відсутність платника. Кошти 
надійшли від ПП «Михалич і Ко» 
14040000 Акцизний податок з реалізації суб’єктами господарювання 

роздрібної торгівлі підакцизних товарів 

 Надходження по акцизному податку з реалізації суб’єктами 
господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів фактично виконано в 
сумі 383645,45грн., та складає 89,52% до уточненого річного плану. Акцизний 
податок  до бюджету об’єднаної територіальної громади,  на підставі  Закону 
№1797-VIII вiд 21 грудня 2016 "Про внесення змін дo Податкового кодексу 
України щодо пoкращення інвестиційного клімату в Україні", Закону №1791-
VIII вiд 20.12.2016 "Про внeсення змін до Податкового кодексу Укpаїни та 
деяких законодавчих актів Укpаїни». Залишились на рівні минулого року. 
14021900 Пальне 

По акцизному податку з вироблених в Україні підакцизних товарів 
виконано у сумі 488005,83грн., та складає 89,74% до уточненого річного плану. 
Темп приросту надходжень до минулого року відсутній. 
14031900 Пальне 

По акцизному податку з ввезених на митну територію України 
підакцизних товарів виконано в сумі  1997198,26грн., та складає 89,89% до 
річних показників. Темп приросту відсутній. 



18000000 Місцеві податки виконано у 2019році в сумі 7983926,86грн., 
що складає 103,21% до уточненого плану за 2019рік. 
18010100 Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, 

сплачений юридичними особами, які є власниками об’єктів житлової 

нерухомості 

Виконано в сумі 28215,22грн., що становить 111,99%  до уточнених 
планових показників за  2019рік.  
18010200 Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, 

сплачений фізичними особами, які є власниками об’єктів житлової 

нерухомості 

Виконано в сумі 45700,84грн., що становить 227,24% до уточнених 
планових показників за  2019рік. Надходження збільшились у порівнянні з 
фактичним виконанням 2018року у 2,3 рази у зв’язку з переглядом ставок 
оподаткування. 
18010300 Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, 

сплачений фізичними особами, які є власниками об’єктів нежитлової 

нерухомості 

Виконано в сумі 59804,15грн. Надходження збільшились у порівнянні з 
фактичним виконанням 2018року у  зв’язку з поверненням невірно зарахованих 
коштів. 
18010400 Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, 

сплачений юридичними особами, які є власниками об’єктів нежитлової 

нерухомості 

Виконано в сумі 768086,03грн., що становить 104,82% до уточнених 
планових показників за  2019рік.  
18010500 Земельний податок з юридичних осіб 

 Виконано в сумі 657254,56грн., що становить 114,44% до уточнених 
планових показників за  2019рік. Темп приросту надходжень до минулого року 
становить 28,03%. 
18010600 Орендна плата з юридичних осіб  

Виконано в сумі 1338088,31грн., що становить 98,36% до уточнених 
планових показників за  2019рік. Темп приросту надходжень залишився на рівні 
98,36% у порівнянні до минулого року. 
18010700 Земельний податок з фізичних осіб 

Виконано в сумі 586781,92грн., що становить 110,67% до уточнених 
планових показників за  2019рік. Темп приросту зменшився у порівнянні до 
минулого року та складає 85,43%,  що відбулось за рахунок зміни бази 
оподаткування. 
18010900 Орендна плата з фізичних осіб 

Виконано в сумі 434541,23грн., що становить 98,53% до уточнених 
планових показників за  2019рік. Темп приросту залишився на рівні 98,53% у 
порівнянні до минулого року. 
18011000 Транспортний податок з фізичних осіб 

Надходження заплановано на 2019рік у сумі 5000грн., на рівні фактичних 
надходжень 2018року, але внаслідок помилки у рахунку по сплаті, дані кошти 



було повернуто органами ДКСУ на рахунок отримувача , тому відсоток 
виконання становить від’ємне значення -87,03% 
18011100 Транспортний податок з юридичних осіб 

Виконано в сумі 68750,00грн., що становить 113,79% до уточнених 
планових показників за  2019рік. Темп приросту надходжень у порівнянні до 
минулого року 13%. 

Платником податку завжди був розміщений на території Вороновицької 
селищної ради ТОВ «Вінницький районний автобусний парк»,  та  ПП 
«Михалич і Ко». 
18030000 Туристичний збір 

Виконано в сумі 4522,45грн., що становить 1004,99% до уточнених 
планових показників за  2019рік. Планування показників за 2018рік 
здійснювалось виходячи з динаміки надходжень за попередні 3 роки в сумі 
450грн. У попередні роки спостерігалось зменшення платежів на 40. У 2019році 
збільшення податку сягнуло у  1000раз більше запланованого показника, що 
пов’язано зі збільшенням бази оподаткування та наявністю ще одного платника 
даного податку. 
18040100 Збір за провадження торговельної діяльності (роздрібна торгівля), 

сплачений фізичними особами , що справлявся до 01січня 2015року. 

 Виконано в сум 100грн., дані надходження не планувались та мають 
одноразовий характер у зв’язку з допущенною платником помилкою у 
реквізитах по даних коштах. 
18050000 Єдиний податок  

Виконано у 2019році в сумі 4022910,60грн., що складає 100,95% до 
уточненого плану за 2019рік. 
18050300 Єдиний податок з юридичних осіб 

Виконано в сумі 325956,79грн., що становить 70,23% до уточнених 
планових показників за  2019рік. Темп надходжень зменшився до минулого 
року на 19,82%. Причиною зменшення є перехід платників на іншу систему 
оподаткування. 
18050400 Єдиний податок з фізичних осіб 

Виконано в сумі 3227473,67грн., що становить 106,68% до уточнених 
планових показників за  2019рік. Темп приросту надходжень до минулого року 
збільшився на 68%. 
18050500 Єдиний податок з сільськогосподарських товаровиробників, у 

яких частка сільськогосподарського товаровиробництва за попередній 

податковий (звітний) рік дорівнює або перевищує 75 відсотків 

Виконано в сумі 469480,14грн., що становить 94,78% до уточнених 
планових показників за 2019рік. Темп приросту відсутній, а навпаки зменшився 
на 5,23%. Зменшення відбулось за рахунок зняття з обліку платника даного 
податку. 

Неподаткові надходження 

загального фонду дохідної частини місцевого бюджету. 

21010300 Частина чистого прибутку (доходу) державних або комунальних 

унітарних підприємств та їх об’єднань, що вилучається до відповідного 

бюджету, та дивіденти (дохід), нарховані на акції (частки) господарських 



товариств, у статутних капіталах яких є державна або комунальна 

власність 

 Виконано в сумі 1508,83грн., що становить 150,88% до уточнених 
планових показників. Дані надходження мають несистематичний характер, 
платником є КП «Надія». 
21081100 Адміністративні штрафи та інші санкції   

Виконано в сумі 426грн., що становить 10,9% до уточнених планових 
показників за  2019рік., зменшення  даних надходжень пов’язана  з 
непередбачуваністю надходжень. Надходження зменшились у порівнянні з 
минулим роком на 93,73%. 
21081500 Адміністративні штрафи та штрафні санкції за порушення 

законодавства у сфері виробництва та обігу алкогольних напоїв та 

тютюнових виробів. 

Виконано в сумі 23000,00грн., що становить 230% до уточнених планових 
показників за  2019рік. Кошти по даному виду платежу не можливо було 
передбачити, адже враховуючи динаміку надходжень у попередні роки 
надійшли вперше у 2018році в сумі 10000,00грн., тому планування на 2019рік 
відбулось виходячи з фактичних надходжень попереднього року. 
22010300 Адміністративний збір за проведення державної реєстрації 

юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань 

Виконано в сумі 1953,00грн., що становить 84,94% до уточнених 
планових показників за  2019рік. Надходження відбуваються за рахунок 
утримання державного реєстратора, що працює у Прозорому офісі 
Вороновицької ОТГ. Темп приросту надходжень зменшився у порівнянні до 
минулого року, що пов’язано зі зменшенням запитувачів даної послуги. 
22012500 Плата за надання інших адміністративних послуг 

Виконано в сумі 17154,59грн., що становить 64,8% до уточнених 
планових показників за  2019рік. Темп приросту надходжень зменшився у 
порівнянні до минулого року, пов’язано зі зменшенням запитувачів даної 
послуги у 2019році. 
22012600 Адміністративний збір за державну реєстрацію прав на нерухоме 

майно та їх обтяжень 

Виконано в сумі 92970,00грн., що становить 94,70% до уточнених 
планових показників за  2019року. Надходження відбуваються за рахунок 
утримання державного реєстратора, що працює у Прозорому офісі 
Вороновицької ОТГ. Темп приросту надходжень зменшився  у порівнянні до 
минулого року на 5,3%. 
2212900 Плата за скорочення термінів надання послуг у сфері державної 

реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень і державної 

реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських 



формувань, а також плата за надання інших платних послуг, пов’язаних з 

такою державною реєстрацією. 

Фактичні надходження відсутні. Заплановано у 2019 в сумі 3520,00грн., 
виходячи з фактичних надходжень 2018року. Надходження відбуваються за 
рахунок утримання державного реєстратора, що запрацював у Прозорому офісі 
Вороновицької ОТГ. Даний податок має непередбачуваний характер. 
22090100 Державне мито, що сплачується за місцем розгляду та 

оформлення документів, у тому числі за оформлення документів на 

спадщину і дарування  

Виконано в сумі 230,96грн., що становить 183,3% до уточнених планових 
показників за  2019рік. Збільшилась кількість наданих нотаріальних дій 
секретарем селищної ради. 
24060300 Інші надходження  

Фактичні надходження складають 333027,19гривень, в тому числі: - як 
повернення невикористаних коштів минулих років в сумі 33027,19грн., 
(отримано від УПСЗН Вінницької РДА - 2494,52грн., фінансове управління 
Вінницької РДА – 30532,67грн.); - як повернення коштів минулих років, що 
втратили своє цільове призначення в сумі 300000,00грн. Надходження мають 
несистематичний характер, тому визначити точну суму надходжень не 
можливо. 

Спеціальний фонд  

дохідної частини місцевого бюджету 

За  2019рік до спеціального фонду селищного бюджету об’єднаної 
територіальної громади надійшло 1078618,37грн., що становить 101,88% до 
уточнених планових показників на 2019рік. 
19010100  Екологічний податок, який справляється за викиди в 

атмосферне повітря забруднюючих речовин стаціонарними джерелами 

забруднення (за винятком викидів в атмосферне повітря двоокису 

вуглецю)  

Виконано в сумі 49174,10грн., що складає 406,4% виконання до 
уточненого річного плану. Збільшення фактичних надходжень відбулось за 
рахунок збільшення кількості платників (ОККО-РІТЕЙЛ, ЮНІКА-ПРОДЖЕКТ, 
Профіль-М).   
19010200 Надходження від скидів забруднюючих речовин безпосередньо у 

водні об’єкти  

Виконано в сумі 1215,76грн., що складає 23,29% до уточненого річного 
плану, зменшення пояснюємо тим, що на території ОТГ зменшилась кількість 
платників даного податку у порівнянні до минулого року (припинення 
діяльності – Вороновицький завод будівельних матеріалів). 



19010300 Надходження від розміщення відходів у спеціально відведених 

для цього місцях чи на об’єктах, крім розміщених окремих видів відходів 

як вторинної сировини  

Фактичні надходження за 2019рік складають 3520,12грн., збільшення 
відбулось у відповідності до наявної бази оподаткування, платником у 2019 
році було КП «Надія». 
24062100 Кошти за шкоду, заподіяну порушенням законодавства про 

охорону навколишнього природного середовища внаслідок господарської 

та іншої діяльності  
Виконано в сумі 10882,26грн., що становить 362,74% до уточненого 

річного плану. Кошти за шкоду, заподіяну на земельних ділянках державної та 
комунальної власності (ЗБИТКИ), фактичні надходження нараховані згідно 
акту комісії районної державної адміністрації та стягнуто з платника Сирдій 
Л.М. Надходження мають несистематичний характер, темп росту надходжень у 
3,6 рази більший у порівнянні до минулого року. 
25010100 Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з 

їх основною діяльністю 
Надходження відбуваються на підставі розрахунків наданих бюджетними 

установами за рахунок коштів батьківської плати за відвідування дітьми 
дошкільних навчальних закладів. Надходження становлять 590313,66грн., що 
складає 110,15% виконання до уточненого річного плану. Збільшення 
відбувається за рахунок внесення батьками більшої суми на оплату за 
відвідування навчальних закладів. 
25010200 Надходження бюджетних установ від додаткової (господарської) 

діяльності  
Фактичні надходження складають 385,00грн., планування не відбулось по 

причині несистематичного надходження даного податку. 
25010300 Плата за оренду майна бюджетних установ  
 Виконано в сумі 633,60грн., що складає 91,56% (згідно розрахунку 
об’єкта оренди 57,60грн в місяць). невиконання складає 58,70грн., що пов’язано 
з розірванням договору оренди та вивільненням орендованого комунального 
приміщення. 
25020100 Благодійні внески, гранти та дарунки  

Фактичні надходження складають 78839,14грн., планування не відбулось 
по причині відсутності надходжень по даному КБКД у попередніх роках. 
25020200 Кошти, що отримують бюджетні установи від підприємств, 

організацій, фізичних осіб та від інших бюджетних установ для виконання 

цільових заходів, у тому числі заходів з відчуження для суспільних потреб 

земельних ділянок та розміщених на них інших об’єктів нерухомого майна, 

що перебувають у приватній власності фізичних або юридичних осіб 



Фактичні надходження становлять 307302,53грн., дані надходження не 
заплановані при формування бюджету по причині відсутності находжень у 
попередніх роках. 
33010200 Кошти від продажу прав на земельні ділянки 

несільськогосподарського призначення, що перебувають у державній або 

комунальній власності, та прав на земельні ділянки, як знаходяться на 

території Автономної Республіки Крим 

 Виконано в сумі 46924,20грн., на 2019рік надходження не були 
заплановані, так як мали не передбачуваний характер. Кошти надійшли від 
фізичної особи в рахунок авансового платежу за продаж земельної ділянки.  
50110000 Цільові фонди, утворені Верховною Радою Автономної 

Республіки Крим, органами місцевого самоврядування та місцевими 

органами виконавчої влади  
Виконано в сумі 266000,00грн., та складає 53,20% до уточненого річного 

плану. Джерелом надходжень є добровільні внески від фізичних або 
юридичних осіб.  

Інші надходження по коду 21080500 відсутні. 
 

4. Видатки та заборгованість 
 Загальний обсяг видатків бюджету об’єднаної територіальної громади за 
2019 рік становить 59812453,70грн. (з урахуванням трансфертів), у тому числі 
видатки загального фонду – 48947684,07грн., та спеціального фонду –
 10864769,63грн. 
                Бюджет об’єднаної територіальної громади за 2019 рік сформовано у 
відповідності з вимогами Бюджетного кодексу України зі змінами , внесеними 
ЗУ « Про внесення змін до Бюджетного кодексу України відносно реформи 
міжбюджетних відносин», Закону України «Про місцеве самоврядування в 
Україні» з урахуванням особливостей взаємовідносин між Державним 
бюджетом України і місцевими бюджетами та Положень, затверджених 
Законом України «Про Державний бюджет України на 2019рік» та на 
виконання  пункту 4 статті 77 Бюджетного кодексу України в частині 
забезпечення асигнуваннями потреби в коштах на зарплату з нарахуваннями 
(КЕКВ 2110,2120), енергоносіями (КЕКВ 2271,2272,2273, 2274, 2275), послуг 
зв’язку. 
Бюджет по видатках по загальному та спеціальному фондах місцевого 

бюджету  виконано в сумі 48947684,07грн., з врахуванням коштів субвенцій 

та дотації, що передаються до районного бюджету: 

Видатки на утримання закладів освіти, охорони здоров’я проводились за 
рахунок коштів медичної, освітньої субвенції, додаткової дотації та субвенції 
для вирівнювання фінансової забезпеченості. Видатки на утримання школи 
мистецтв, бібліотеки – філії ЦБС, Управління праці, проводились за рахунок 
коштів місцевого бюджету. 



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 

Касові видатки за 2019рік становлять  -  6970959,17грн. Джерелом 
формування видаткової частини є дохідна частина загального фонду 
податкових надходжень. 
        Касові видатки на оплату праці з нарахуваннями становлять 
6033506,09грн. Видатки на заробітну плату розраховані згідно зі статтею 8 
Закону України «Про  Державний бюджет України на 2019 рік», виходячи з 
вищеозначених розмірів мінімальної заробітної плати та додатку 50,54 
Постанови №268. Пункт 4статті 77 забезпечено у повному обсязі. 
Проведено касові видатки по КЕКВ 2282 за проходження навчання по 
цивільному захисту, охороні праці в сумі 3518,00грн. Проведено касові видатки 
по КЕКВ 2800 в сумі 61155,28грн.,(в т.ч. податкове зобов’язання по сплаті 
єдиного соціального внеску – 23417,95грн.) за користування радіочастотами 
згідно податкового розрахунку. 
  По спеціальному фонду селищного бюджету – від плата за послуги 
бюджетних установ : 
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Касові видатки спеціального фонду селищного бюджету по КЕКВ 3110 
здійснено в сумі 51960,00грн., з них на придбання багатофункційних пристроїв 
– 16030грн.(2 шт.), придбання комп’ютерної техніки (ноут-бук – 14930,00грн., 
системний блок – 21000,00грн.) – 35930грн. (передача коштів із загального до 
спеціального фонду селищного бюджету). 
 
0110191 Проведення місцевих виборів 

 Здійснено видатки на суму 140856,34грн., для проведення виборів 
депутатів до об’єднаної громади смтВороновиця 
 
 
 



0111010 Надання дошкільної освіти 

Здійснено касових видатків за 2019рік на суму 6533281,84грн., по 
загальному фонду селищного бюджету. Джерелом формування видаткової 
частини є дохідна частина загального фонду податкових надходжень до 
бюджету ОТГ.   

Касові видатки на оплату праці з нарахуваннями становлять – 
4906076,92грн.  Проведено видатки по КЕКВ 2730 для сплати пільгової пенсії в 
сумі 15299,30грн. По КЕКВ 2282 здійснено касові видатки на проходження 
навчання та підвищення кваліфікації на курсах по охороні праці для операторів 
котелень в сумі 5384,22грн. 
 
0611020 Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми 

навчальними закладами (в т.ч. школою-дитячим садком, інтернатом при 

школі), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами 

 Касові видатки на надання загальної середньої освіти 

загальноосвітніми навчальними закладами за 2019рік по загальному фонду 
складають 19570888,42грн., та на виконання  пункту 4 статті 77 Бюджетного 
кодексу України в частині забезпечення асигнуваннями потреби в коштах на 
зарплату з нарахуваннями (КЕКВ 2110,2120), енергоносіями (КЕКВ 
2271,2272,2273, 2274, 2275), послуг зв’язку забезпечено у повному обсязі. По 
загальному фонду КЕКВ 2210 було проведено видатки на суму 79200,00грн., за 
рахунок коштів субвенції НУШ на придбання дидактичних матеріалів. 

По спеціальному фонду селищного бюджету касові видатки складають – 
2661159,57грн., з них по КЕКВ 3132 -  296934,00грн., виготовлення проекту на 
капітальний ремонт харчоблоку у Вороновицькій ЗОШ №1 (кошти місцевого 
бюджету). КЕКВ 3110 здійснено видатки в сумі 2661159,57грн., на придбання 
акустичної системи –13400,00грн., ноутбуки – 39400,00грн.,фабрики друку, 
парти – 70447грн.,(кошти місцевого бюджету), придбання інтерактивних 
дошок і проекторів – 96390,00грн., та парт – 88249,00(кошти субвенції НУШ). 

Кошти освоєно. 
За рахунок коштів субвенції з місцевого бюджету за рахунок залишку коштів 
освітньої субвенції, що утворився на початок бюджетного періоду здійснено 
видатки на суму – 605823,00грн., з них : - 585777,40грн., на комп’ютерне 
обладнання природничо-математичних кабінетів; - 20045,60грн., природничо-
математичні комплекти, набори, моделі. Кошти освоєно. 
За рахунок субвенції з місцевого бюджету на реалізацію заходів, спрямованих 
на підвищення якості освіти  за рахунок відповідної субвенції з державного 
бюджету проведено видатки в сумі 1181031,00гривень., з них.: 1031031,00грн., 
придбання шкільного автобуса, 150000,00грн., - проведення інтернету. Кошти 
освоєно.  
Для дофінансування придбання автобуса з місцевого бюджету було виділено 
кошти 807969,00грн. 

 Загальний обсяг субвенції на НУШ складає – 184639,00грн. Залишок 
коштів субвенції НУШ відсутній. 

Безоплатно отримано по натурформі підручники на суму – 87192,17грн. 
   



 0113140 Оздоровлення та відпочинок дітей (крім заходів, що здійснюються 

за рахунок коштів на оздоровлення громадян, які постраждали внаслідок 

аварії на ЧАЕС) 

Касові видатки за 2019рік становлять – 37800,00грн.  Згідно селищної 
програми придбано оздоровчі путівки та оздоровлено 12дітей об’єднаної 
громади. 
 

0113242 Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення 

Касові видатки за 2019рік  становлять – 562400,00грн.  Дані кошти 
використані для видачі допомоги на лікування 76чол. – 206600,00, допомога 
малозабезпеченим 91 – 136500,00грн., важке матеріальне становище 237чол. - 
219300,00грн. 
 

0114060 Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, 

центрів дозвілля та інших клубних закладів 

Касові видатки за 2019рік здійснено в сумі 1102868,78грн.  
Касові видатки на оплату праці з нарахуваннями становлять – 

694625,17грн., враховані посадові оклади та ставки заробітної плати згідно з 
наказом Міністерства культури і туризму України від 18.10.2005 року № 745 
„Про впорядкування умов оплати праці працівників культури на основі Єдиної 
тарифної сітки” зі змінами згідно з наказом від 11.10.2007 р. №67. 
8 Закону України „Про Державний бюджет України на 2019рік. По КЕКВ 2240 
проведено касові видатки на суму – 233871,89грн., в тому числі – 91520,00грн 
на послугу по підтримці концертного заходу (світло, звук) у будинку культури, 
монтаж пожежної сигналізації – 35853,00грн., плата за пожежне спостереження 
за охоронну сигналізацію за 2019 рік складає – 28998,89грн., послуги по 
підвезення музичних колективів на концертні заходи – 65000,00грн., оплата 
послуг за участь у фестивалі «Золотий лелека» - 12500,00грн. 

Видатки спеціального фонду здійснено  в сумі 15024,00грн., придбано 
сценічне взуття та одяг для вокального колективу. 
 
0114082 Інші заклади та заходи в галузі культури 

Касові видатки за 2019 рік по загальному фонду селищного бюджету 
здійснено в сумі 218984,00грн., з них : - 199683,60грн., на послуги по 
підключенню святкової ілюмінації; - 19159,60грн., придбання новорічних 
подарунків. 

По спеціальному фонду селищного бюджету касові видатки складають 
324810,00грн., придбання святкової ілюмінації (за рахунок коштів цільового 
фонду селищного бюджету) 
 

0116030 Організація благоустрою населених пунктів 

Касові видатки складають – 3065420,51грн.  
Касові видатки на оплату праці з нарахуваннями здійснено в сумі 

900271,33грн. Видатки на заробітну плату розраховані згідно зі статтею 8 
Закону України «Про  Державний бюджет України на 2019рік», виходячи з 
вищеозначених розмірів мінімальної заробітної плати. Працевлаштовано 



протягом попередніх років 12 працівників, що здійснюють догляд за 
кладовищами (6 кладовищ ). 
Здійснено касові видатки на господарчий інвентар та лампи  вуличного 
освітлення по КЕКВ2210 в сумі 65184,52грн.,  замітання вулиць, благоустрій 
«Калинової долини», поточний ремонт мережі вуличного освітлення, косіння 
газонів та чагарників по КЕКВ2240 на суму 1473214,74грн., вивезення сміття 
по селищу – 306956,36, видатки на електроенергію по вуличному освітленню в 
сумі 319793,57грн. Джерелом формування видаткової частини є дохідна 
частина загального фонду податкових надходжень до бюджету ОТГ.   
По спеціальному фонду селищного бюджету здійснено видатки в сумі 
188536,60грн., на реконструкцію мереж вуличного освітлення. 
 
0117130 Здійснення  заходів із землеустрою 

 Касові видатки за 2019 рік складають 84700,00грн., по виготовлення 
технічної документації по інвентаризації земель комунальної власності. 
 
0117330 Будівництво інших об’єктів соціальної та виробничої 

інфраструктури комунальної власності 

Касові видатки за 2019 рік здійснено в сумі 693544,36грн., на 
виготовлення чергового кадастрового плану по будівництву водогонів – 
95400,00грн., проектування водогонів – 115697,00грн., будівництво 
свердловини – 482447,36грн. 
 

0117350 Розроблення схем планування та забудови територій 

Касові видатки за 2019 рік здійснено в сумі 358613,00грн., для 
завершення виконання робіт по генеральному плану селища – проект зон 
охорони до історико - архітектурного плану, звіт по стратегічній екологічній 
оцінці Генерального плану(94547,00грн.), за рахунок передачі коштів з 
загального до спеціального фонду селищного бюджету (профіцит загального та 
дефіцит спеціального фонду селищного бюджету). 
 
0117461 Утримання та розвиток інших об’єктів транспортної  інфраструк-

тури за рахунок коштів місцевого бюджету 

Касові видатки здійснено по КЕКВ 2210 на суму 3290,00грн., придбання 
дорожніх знаків, по КЕКВ 2240 на суму 1662697,34грн., по загальному фонду 
селищного бюджету  на  утримання, поточний ремонт вулиць та доріг 
комунальної власності – Молодіжна, Київська, Сорочинська, Немирівська, в 
тому числі розгортання вулиць та доріг від снігових заметів. Джерелом 
формування видаткової частини є дохідна частина загального фонду 
податкових надходжень до бюджету ОТГ.  

Касові видатки по спеціальному фонду селищного бюджету здійснено в 
сумі 4289063,27грн., на капітальний ремонт Горького, Колгоспна, 
Першотравнева, Паркова та на виготовлення ПКД на капітальний ремонт. 
Видатки здійснювались за рахунок передачі коштів з загального до 
спеціального фонду селищного бюджету (профіцит загального та дефіцит 
спеціального фонду селищного бюджету).   
 



0117462 Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфра-

структури за рахунок субвенції з  державного бюджету 

Касові видатки здійснено на суму 764301,20грн., по спеціальному фонду 
селищного бюджету  на капітальний ремонт вулиці Колгоспна, на умовах 
співфінансування з місцевого бюджету. Умови дотримано, співфінансування та 
касові видатки здійснено. 
 
 

Касові видатки за 2019рік на заклади охорони здоров’я здійснюються 
шляхом передачі субвенцій до районного бюджету: - медична субвенція – 
5222495,79грн., додаткова дотація – 530700,00грн. 
 

0119130 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 

 Касові видатки за 2019 рік проведено на суму 530700грн.,районному 
бюджету на видатки по охороні здоров’я по КЕКВ2620. 
 
0119410 Субвенція з місцевого бюджету на здійснення програм та заходів у 

галузі охорони здоров’я за рахунок коштів медичної субвенції 

 Касові викатка за 2019рік складають 5222495,79грн., передано у вигляді 
трансферт до бюджету Вінницького району по КЕКВ 2620. 

 
0119770 Інші субвенції з місцевого бюджету 

Касові видатки за 2019рік по загальному фонду здійснено в сумі 
2517444,99грн., шляхом передачі до районного бюджету, з них.: 228290,99грн., 
на здійснення компенсаційних виплат громадянам, що надають соціальні 
послуги; утримання Школи мистецтв – 1462828,00грн., бібліотеки-філії ЦБС – 
326148,00;утримання закладу Первинної ланки медицини – 415340,00грн., 
передача коштів для оплати пільгових медикаментів – 99091,00грн.; передача 
коштів для придбання медичної програми МІС – 36000,00грн.; передача коштів 
на утримання Методичного центру закладів освіти – 165087,00грн. 

По спеціальному фонду селищного бюджету 71499,00грн., для Школи 
мистецтв передано на придбання музичного інструменту – 8000,00грн., для 
бібліотеки-філії – 27499,00грн., на придбання нової літератури; придбання 
комп’ютерної техніки для вторинної ланки медицини – 36000,00грн. 

 
0119800 Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання 

програм соціально-економічного розвитку регіонів 

 Касові видатки за 2019рік здійснено в сумі 103841,96грн., з них : - 
53843,00грн., на придбання господарчих та будівельних матеріалів для 
Вороновицької ДПРЧ – 17 ДПРЗ – 2; - 49998,96грн., передача коштів для 
придбання пального та автозапчастин для ГУНП Вінницької області – 
49998,96грн. 
 По спеціальному фонду селищного бюджету 46157,00грн., на 
виготовлення проекту капітального ремонту даху ДПРЧ – 17 ДПРЗ – 2. 
 



        Вороновицькій селищній раді згідно рішення конкурсної ради 
шістнадцятого обласного конкурсу проектів розвитку територіальних громад 
з заявлених на умовах співфінансування коштів (селищна рада – 239993грн., 
обласний бюджет – 239993грн.,) погоджено тільки 19488,13грн., на 
реконструкцію мереж вуличного освітлення. Кошти обласного фонду не 
освоєні, їх не достатньо для оплати навіть за реконструкцію мережі вуличного 
освітлення до одного КТП (було подано реконструкцію по 3 КТП). Проекти по 
даних об'єктах виготовлені. Кошти повернуто до відповідного бюджету. 
 

Станом на 01.01.2020 року відсутня кредиторська заборгованість по 

загальному фонду селищного бюджету 
 
Станом на 01.01.2020 року існує дебіторська заборгованість по загальному 

фонду селищного бюджету. 
 
КПК 0110150 – 01 – 11078,30грн., дебіторська заборгованість по передплаті 
періодичних видань 
 
КПК 0111010 – 01 – 17260,00грн., дебіторська заборгованість по передплаті 
періодичних видань 
 

КПК 0611020 – 01 – 5460,00грн., дебіторська заборгованість по передплаті 
періодичних видань 
 
 

Станом на 01.01.2020 року існує дебіторська заборгованість по 

спеціальному фонду селищного бюджету. 
  

КПК 0111010 – 02 – 22029,92грн., недоплата по батьківській платі станом на  
01.01.2020р. 
 

КПК 0611020 – 02 – 1597,79грн., недоплата по батьківській платі станом на  
01.01.2020р. 
 

5. Фінансування  

 
Джерелом фінансування місцевого бюджету по загальному фонду є 

дохідна частина селищного бюджету та кошти вільного залишку, що склався 
станом на 01.01.2019року. 

Джерелом фінансування місцевого бюджету по спеціальному фонду 
селищного бюджету є дохідна частина загального фонду селищного бюджету 
(дефіцит, профіцит) та вільний залишок коштів спеціального фонду селищного 
бюджету, що склався на 01.01.2019року. 

 
6. Кредитування 

 



Протягом 2019року відсутнє надання та повернення кредитів. 
 

7. Міжбюджетні трансферти 

 
Уточнений план на 2019рік по міжбюджетних трансфертах виконано на 100% 
та у розрізі кодів бюджетної класифікації доходів становить : 

КБКД 41020100 Базова дотація з державного бюджету отримано 
4468600,00гривень. 
КБКД 41040100 Дотація з місцевого бюджету за рахунок стабілізаційної 
дотації з державного бюджету отримано в сумі 15313,70гривень. 
КБКД 41040200 Додаткова дотація на здійснення переданих з державного 
бюджету видатків з утримання закладів освіти та охорони здоров’я за 
рахунок відповідної додаткової дотації з державного бюджету, отримано 
– 2854353,00гривень. 
КБКД 41033200 Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на 
формування інфраструктури об’єднаних територіальних громад одержано 
в сумі  – 764500,00гривень. 
КБКД 41033900 Освітня субвенція одержано в сумі – 
12117800,00гривень.  
КБКД 41034200 Медична субвенція одержано в сумі – 
5222500,00гривень.  
КБКД 41051100 Субвенція з місцевого бюджету за рахунок залишку 
коштів освітньої субвенції, що утворився на початок бюджетного періоду 
отримано в сумі 605823,00гривень. 
КБКД 41051400 Субвенція з місцевого бюджету на забезпечення якісної 
та доступної загальної середньої освіти «Нова українська школа» 
отримано в сумі 184639,00гривень. 
КБКД 41053000 Субвенція з місцевого бюджету на проведення виборів 
депутатів місцевих рад та сільських, селищних, міських голів за рахунок 
відповідної субвенції з державного бюджету отримано в сумі 
142900,00грн. 
КБКД 41054300 Субвенція з місцевого бюджету на реалізацію заходів, 
спрямованих на підвищення якості освіти  за рахунок відповідної 
субвенції з державного бюджету отримано в сумі 1181031,00гривень. 

Згідно отриманих міжбюджетних трансферт, проведено відповідні касові 
видатки:  по117462 Утримання та розвиток інших об’єктів транспортної  
інфраструктури за рахунок коштів субвенції з державного бюджету, проведено 
видатки на капітальний ремонт вулиці Колгоспна на суму 761301,20грн., за 
рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на формування 
інфраструктури об’єднаних територіальних громад.  

Залишки коштів невикористаних міжбюджетних трансферт на рахунках 
місцевого бюджету за 2019рік по освітній субвенції становлять – 
246383,28гривні, по медичній субвенції – 4,21гривень. 

Залишок невикористаних коштів по Субвенції з місцевого бюджету на 
проведення виборів депутатів місцевих рад та сільських, селищних, міських 



голів за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету повернуто до 
відповідного бюджету в сумі 2043,66грн. 

Залишки невикористаних коштів по Субвенції з державного бюджету 
місцевим бюджетам на формування інфраструктури об’єднаних територіальних 
громад повернуто до відповідного бюджету в сумі  –198,80гривень. 
 

8. Мережа, штати та контингенти бюджетних установ 

 
Кількість бюджетних установ протягом 2019року не зменшилась і не 
збільшилась. 
По КПКВК 0110150 «Організаційне, інформаційно-аналітичне та 

матеріально-технічне забезпечення діяльності селищної ради» Штатні одиниці 
не збільшено.  

 
Селищний голова                                                        Ковінько О.Г. 

 
Начальник відділу фінансів                                            Ліщук Т.В. 

 


