Пояснювальна записка
до річного звіту Вороновицької територіальної
громади за 2021рік
ДОХОДИ
в розрізі кодів класифікації доходів бюджету
 загальний фонд селищного бюджету
Дохідна частина бюджету 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 2021рік», фактичні надходження за 2021рік
становлять:
 доходи загального фонду 124649411,97грн., в тому числі податкові
надходження – 70786808.27грн., неподаткові надходження – 509908,70грн.,
офіційні трансферти – 53352694,89,00грн.
 доходи спеціального фонду – 2266675,51грн., в тому числі податкові
надходження – 70123,08грн., неподаткові надходження – 841397,07грн.,
офіційні трансферти – 375,700грн., цільові фонди – 979455,36грн.
11010000 Податок та збір на доходи фізичних осіб
Основним бюджетоутворюючим джерелом доходів загального фонду
селищного бюджету у 2021 році залишається податок на доходи фізичних осіб.
За 2021 рік до бюджету територіальної громади фактично надійшло податку та
збору на доходи фізичних осіб в сумі 43737475,94 грн. що складає 90,94% до
уточненого річного плану та складає 61 % питомої ваги надходжень загального
фонду бюджету територіальної громади. У порівнянні до аналогічного періоду
минулого року (у співставних умовах) становить 120,8% виконання.
11010100 Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується податковими
агентами, із доходів платника податку у вигляді заробітної плати
Фактичні надходження за 2021рік становлять – 35562267,24грн., та
складають 88,13% виконання до уточненого річного плану на 2021рік.
Основними причинами невиконання плану надходжень податку на доходи
фізичних осіб є часткове зупинення діяльності окремими суб’єктами
господарювання на період дії карантинних заходів.
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 2021рік виконано в сумі – 417622,58грн., та
складають 100,39% до уточненого річного плану. Перевиконання по даному
коду відбулось за рахунок проведення навчань та переведення працівників до
військової частини розташованої на території громади та постійної ротації
військовозобов’язаних.

11010400 Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується податковими
агентами, із доходів платника податку інших ніж заробітна плата
Фактичні надходження за 2021рік виконано в сумі – 7446265,58грн., та
складають 106,15% до уточненого річного плану.
11010500 Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується фізичними
особами за результатами річного декларування
Фактичні надходження за 2021рік виконано в сумі – 311320,54грн., та
складають 100,82% до уточненого річного плану.
11020200 Податок на прибуток підприємств та фінансових установ
комунальної власності
Фактичні надходження за 2021рік складають 1829,00грн., та 181,09%
виконання до уточненого річного плану.
13010100 Рентна плата 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 100,03%, та становить 231172,20грн.
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 уточненого
річного плану складає 100%, та становить 62264,00грн.
13030100 Рентна плата за користування надрами для видобування
корисних копалин загальнодержавного значення
Фактичні надходження за 2021рік складають 4272,22грн., та 102,45%
виконання до уточненого річного плану.
14000000 Внутрішні податки на товари та послуги
Фактичні надходження за 2021рік становлять – 6254358,62грн., та складають
102,94% виконання до уточненого річного плану на 2021рік. У порівнянні до
аналогічного періоду минулого року (у співставних умовах ) становить 123,5%
виконання.
14021900 Пальне
По акцизному податку з вироблених в Україні підакцизних товарів
виконано у сумі 1237487,20грн., та складає 103,26% до уточненого річного
плану.
14031900 Пальне
По акцизному податку з ввезених на митну територію України
підакцизних товарів виконано в сумі 4204432,78грн., та складає 102,49% до
уточнених річних показників.
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 812438,64грн., та складає 104,81% до уточненого річного плану.

18000000 Місцеві податки
Виконано у 2021році в сумі 20495436,29грн., що складає 100,42% до
уточненого річного плану за 2021рік.
18010000 Податок на майно
Фактичні надходження за 2021рік виконано в сумі – 10582208,27грн., та
складають 102,33% до уточненого річного плану. У порівнянні до аналогічного
періоду минулого року (у співставних умовах) становить 101,9% виконання.
18010200 Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки,
сплачений фізичними особами, які є власниками об’єктів житлової
нерухомості
Виконано в сумі 173398,82грн., що становить 98,36% до уточненого
річного плану за 2021рік.
18010300 Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки,
сплачений фізичними особами, які є власниками об’єктів нежитлової
нерухомості
Виконано в сумі 329753,61грн., що становить 100,89% до уточненого
річного плану за 2021рік.
18010400 Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки,
сплачений юридичними особами, які є власниками об’єктів нежитлової
нерухомості
Виконано в сумі 1314367,88грн., що становить 106,87% до уточненого
річного плану за 2021рік.
18010500 Земельний податок з юридичних осіб
Виконано в сумі 841903,93грн., що становить 104,25% до уточненого
річного плану за 2021рік.
18010600 Орендна плата з юридичних осіб
Виконано в сумі 4632322,29грн., що становить 104,39% до уточненого
річного плану за 2021рік.
18010700 Земельний податок з фізичних осіб
Виконано в сумі 2152808,85грн., що становить 100,70% до уточненого
річного плану за 2021рік.
18010900 Орендна плата з фізичних осіб
Виконано в сумі 1130069,00грн., що становить 100,47% до уточненого
річного плану за 2021рік.
18011000 Транспортний податок з фізичних осіб
Транспортний податок з фізичних осіб згідно уточненого річного плану
складає 5000грн., протягом 2021 року надходження відсутні, що пов’язано з
непередбачуваністю надходжень.
18011100 Транспортний податок з юридичних осіб
Транспортний податок з юридичних осіб виконано в сумі 58333,33грн., та
складає 65,12% до уточненого річного плану, що пов’язано з
непередбачуваністю надходжень. Платником податку є розміщені на території
Вороновицької селищної ради ПП «Михалич і Ко» та ТОВ «Вороновицьке
ХПП», якими було придбано автотранспорт.
18030000 Туристичний збір
Виконано в сумі 7462,77грн., та складає 241,51% до уточненого річного
плану. Платником податку є ФОП Юрченко Є.А.

18050000 Єдиний податок
Надходження Єдиного податку у 2021році виконано в сумі
9905693,25,00грн., та складає 98,42% до уточненого річного плану. У
порівнянні до аналогічного періоду минулого року (у співставних умовах)
становить 114,82% виконання. В цілому спостерігається спад надходжень у
порівнянні з надходженнями у попередні роки, що пов’язано з введенням
карантинних обмежень та спадом ділової активності.
18050300 Єдиний податок з юридичних осіб
Виконано у 2021 році в сумі 460269,97грн., та складає 105,20% до
уточнених планових показників.
18050400 Єдиний податок з фізичних осіб
Виконано у 2021 році в сумі 5254920,80грн., та складає 101,47% до
уточнених планових показників.
18050500 Єдиний податок з сільськогосподарських товаровиробників, у
яких частка сільськогосподарського товаровиробництва за попередній
податковий (звітний) рік дорівнює або перевищує 75 відсотків
Виконано у 2021році в сумі 4190502,48грн., та складає 94,20% до
уточнених планових показників. Зменшення надходжень відбулося внаслідок
зменшення суми задекларованих доходів.
21010300 Частина чистого прибутку (доходу) державних або комунальних
унітарних підприємств та їх об’єднань, що вилучається до відповідного
бюджету, та дивіденди (дохід), нараховані на акції (частки) господарських
товариств, у статутних капіталах яких є державна або комунальна
власність
На території ТГ працює Комунальне підприємство «Надія». Надходження
складають 713,00грн., та 58,83% до уточненого річного плану.
21081100 Адміністративні штрафи та інші санкції
Виконано в сумі 10376,00грн., та на 104,31% до уточненого річного
плану. Збільшення надходжень пов’язано зі збільшенням обсягу виявлених
адміністративних правопорушень.
21081500 Адміністративні штрафи та штрафні санкції за порушення
законодавства у сфері виробництва та обігу алкогольних напоїв та
тютюнових виробів
Виконано в сумі 33299,00грн., та становить 100% до уточненого річного
плану.
22010000 Плата за надання адміністративних послуг
Надходження по адміністративних послугах за 2021рік виконано в сумі
307624,96грн., та складає 94,16% до уточнених планових показників. У
порівнянні до аналогічного періоду минулого року (у співставних умовах)
становить 93,98% виконання. Зменшення надходжень по даному податку
відбулося у зв’язку зі зменшенням контингенту платників та зменшенням
надання адміністративних послуг.

22010300 Адміністративний збір за проведення державної реєстрації
юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань
Виконано в сумі 7395,00грн., та складає 73,77% до уточнених планових
показників. Суттєве зменшення пов’язане з непередбачуваністю очікуваних
надходжень.
22012500 Плата за надання інших адміністративних послуг
Виконано в сумі 12747,36грн., та складає 62,02% до уточненого річного
плану. Суттєве зменшення пов’язане з карантинними обмеженнями та
зниженням кількості відвідувачів бюджетних установ.
22012600 Адміністративний збір за державну реєстрацію прав на нерухоме
майно та їх обтяжень
Виконано в сумі 267032,60грн., та складає 96,86% до уточнених планових
показників.
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.
Виконано в сумі 20450,00грн. та складає 100% до уточнених планових
показників.
22080400 Надходження від орендної плати за користування майновим
комплексом та іншим майном, що перебуває в комунальній власності
Виконано в сумі 16997,04грн. Кошти надійшли від ПрАТ «Київстар».
22090100 Державне мито, що сплачується за місцем розгляду та
оформлення документів, у тому числі за оформлення документів на
спадщину і дарування
Виконано в сумі 1890,72грн. та складає 115,15% до уточнених планових
показників.
22130000 Орендна плата за водні об’єкти (їх частини), що надаються в
користування на умовах оренди Радою міністрів Автономної Республіки
Крим, обласними, районними, Київською та Севастопольською міськими
державними адміністраціями, місцевими радами
Виконано в сумі 2506,00грн. Кошти надійшли від фізичної особи.
24060300 Інші надходження
Виконано в сумі 105966,08грн., збільшення відбулось за рахунок
повернення невикористаних коштів минулих років.
24062200 Кошти за шкоду, що заподіяна на земельних ділянках державної
та комунальної власності, які не надані та не передані у власність,
внаслідок їх самовільного зайняття, використання не за цільовим
призначенням, зняття грунтового покриву (родючого шару грунту) без
спеціального дозволу відшкодування збитків за погіршення якості

грунтового покриву тощо та за неодержання доходів у зв’язку з
тимчасовим невикористанням земельних ділянок.
Виконано в сумі 30535,90грн. Кошти надійшли від фермерського
господарства «СВІ-БОГ» та СФГ «Ромашка».
 спеціальний фонд селищного бюджету
Екологічний податок заплановано в сумі 70123,08грн., в тому числі по:
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 61721,42грн., та складає 122,95% до уточнених планових
показників. Платниками даного податку, є – ТОВ «ЮНИКА ПРОДЖЕКТ
2017», ТОВ «Вороновицьке ХПП», ТОВ СОП «Михайлівське», ТОВ «РДС»,
ПП «БІО-ТЕХ», ТОВ «Птахофабрика Поділля».
19010200 Надходження від скидів забруднюючих речовин безпосередньо у
водні об’єкти
Виконано в сумі 1217,30грн., та складає 85,30% до уточненого річного
плану. Зменшення надходжень пояснюємо карантинними обмеженнями та
зменшенням ділової активності.
19010300 Надходження від розміщення відходів у спеціально відведених
для цього місцях чи на об’єктах, крім розміщених окремих видів відходів
як вторинної сировини
Виконано в сумі 7184,36грн., та складає 538,56% до уточненого річного
плану.
21110000
Надходження
коштів
від
відшкодування
втрат
сільськогосподарського і лісогосподарського виробництва
Кошти були заплановані в сумі 267747,00грн. Кошти не надійшли,
враховуючи несистематичний характер.
24062100 Кошти за шкоду, заподіяну порушенням законодавства про
охорону навколишнього природного середовища внаслідок господарської
та іншої діяльності
Виконано в сумі 4139,03грн., та складає 120,88% до уточненого річного
плану. Кошти надійшли від ВД АТ «Укрпошта», АТ «Альфа-Банк» та фізичних
осіб.
25010100 Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з
їх основною діяльністю
Виконано в сумі 814282,08грн., та складає 40,61% до уточненого річного
плану. Сума недоотриманих надходжень становить – 1190712,92грн., що
пов’язано з карантинними заходами та тимчасовим призупиненням

навчального процесу у закладах дошкільної освіти та дистанційного навчання у
загальноосвітніх середніх школах.
25010300 Плата за оренду майна бюджетних установ
Виконано в сумі 14525,96грн., від оренди майна у приміщенні
комунальної власності – кабінет стоматолога у Вороновицькій амбулаторії
загальної практики сімейної медицини. Надходження не планувались на
початку року.
25010400 Надходження бюджетних установ від реалізації в установленому
порядку майна (крім нерухомого майна)
Виконано в сумі 8450,00грн. Надходження не планувались при формуванні
бюджету по причині відсутності надходжень у попередніх роках. Кошти
надійшли від реалізації макулатури бібліотекою.
33010100 Кошти від продажу земельних ділянок несільськогосподарського
призначення, що перебувають у державній або комунальній власності, та
земельних ділянок, які знаходяться на території Автономної Республіки
Крим.
Кошти були заплановані в сумі 1205253,00грн. Кошти не надійшли, у
зв'язку з допущенням помилкового планування.
41055000 Субвенція з місцевого бюджету на здійснення підтримки окремих
закладів та заходів у системі охорони здоров’я за рахунок відповідної
субвенції з державного бюджету
Виконано в сумі 26700,00грн., та складає 100% до уточненого річного
плану. Субвенція надійшла з бюджету Вінницької області.
42020000 Гранти (дарунки), що надійшли до бюджетів усіх рівнів
Виконано в сумі 349000,00грн., та складає 100% до уточненого річного
плану. Кошти надійшли від представництва Фонду міжнародної солідарності в
Україні, що представляє на території України Фонд міжнародної солідарності
(Республіка Польща) та була використана за цільовим призначенням, для
придбання фахівцям із соціальної роботи засобів пересування (велосипедів та
електровелосипедів) та облаштування трьох кімнат соціальних послуг при
старостинських округах.
50110000 Цільові фонди, утворені Верховною Радою Автономної
Республіки Крим, органами місцевого самоврядування та місцевими
органами виконавчої влади
Виконано в сумі 979455,36грн., та складає 164,75% до уточненого річного
плану. Джерелом надходжень є добровільні внески від фізичних або
юридичних осіб.

Пояснювальна записка
видаткової частини селищного бюджету
до річного звіту Вороновицької територіальної громади
за 2021рік
1. Видатки та заборгованість
Загальний обсяг видатків бюджету територіальної громади за 2021 рік
становить 132 308 088,98 грн. (з урахуванням трансфертів), у тому числі
видатки загального фонду – 123098936,63 грн., та спеціального фонду –
9 209 152,35 грн.
Бюджет територіальної громади за 2021 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 2021рік» 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.
Видатки на утримання закладів освіти, проводились за рахунок коштів
освітньої субвенції, додаткової дотації та коштів місцевого бюджету.
За економічною структурою в бюджеті селищної територіальної громади
видатки розподіляються наступним чином: 106 498 878,93 грн.- видатки на
заробітну плату з нарахуваннями (86,5 % загального обсягу видатків), на оплату
комунальних послуг та енергоносіїв – 4 692 768,32 грн. (3,8 % відповідно),
продукти харчування – 871 040,75 (0,7 %), поточні трансферти – 2 181 408,47
грн. (1,77 %), соціальне забезпечення – 1 154 024,21 грн.(0,94 %), інші поточні
видатки – 58 714,35 грн.(0,05 %).
Всього на захищенні статті видатків бюджету селищної територіальної
громади за 2021 рік спрямовано 112 062 688,00 грн. або 91,03 % загального
обсягу видатків.
ДЕРЖАВНЕ ПРАВЛІННЯ
Касові видатки на державне управління за 2021 рік по загальному фонду
становлять 18 914 281,49 грн. Джерелом формування видаткової частини є
дохідна частина загального фонду податкових надходжень та кошти вільного
залишку, що склався станом на 01.01.2021року.
Касові видатки на державне управління за 2021 рік по спеціальному
фонду становлять 30 743,50 грн. Джерелом формування видаткової частини є
дохідна частина загального та спеціального фондів податкових надходжень та
кошти вільного залишку, що склався станом на 01.01.2021року.
Дані видатки були спрямовані на утримання:

- апарату селищної ради;
- відділу освіти, культури, туризму та спорту Вороновицької селищної
ради;
- відділу охорони здоров’я та соціального захисту населення
Вороновицької селищної ради;
- служби у справах дітей Вороновицької селищної ради;
- відділу управління комунальною власністю Вороновицької селищної
ради;
- відділу містобудування та архітектури Вороновицької селищної ради;
- відділу фінансів Вороновицької селищної ради.
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 на оплату праці з нарахуваннями становлять
12 682 378,40грн. Видатки на заробітну плату розраховані згідно зі статтею 8
Закону України «Про Державний бюджет України на 2021рік», виходячи з
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
техніці безпеки та навчання спеціалістів у сфері здійснення публічних
закупівель в сумі 4 900,00грн.
Касові видатки по КЕКВ 2800 здійснено в сумі 10 967,66грн за судовий
збір по адміністративних справах.
Касові видатки по спеціальному фонду здійснено в сумі 571445,50грн.
По КЕКВ 2210 здійснено видатки в сумі 51 394,00 грн. для придбання металопластикових конструкцій (дверей) в кількості – 2шт.
По КЕКВ 3110 видатки здійснено в сумі 489 308,00грн., з них на
придбання твердопаливного котла – 39 120,00грн., багатофункціональних
пристроїв МФУ (7шт) – 80 759,00грн., ноутбуків (2шт.) – 38 383,00грн.,
комп’ютерів (17 шт.) – 278 548,00грн., серверу для електронної системи
голосування – 45 648,00грн., офісних меблів - 6 850,00грн.
Джерелом формування видаткової частини є дохідна частина загального
фонду податкових надходжень та кошти вільного залишку, що склався станом
на 01.01.2021року.
Проведено касові видатки по спеціальному фонду в сумі 30743,50грн., з
них по КЕКВ 2210 в сумі 18468,00грн. на придбання канцтоварів та
господарських товарів та по КЕКВ 2240 в сумі 12275,50грн. оплата за послуги
охорони приміщення, заправка та обслуговування картриджів, розміщення
оголошення у газеті. Джерелом формування видаткової частини спеціального
фонду є власні надходження бюджетних установ по коду 25010300 «Плата за
оренду майна бюджетних установ».
Касові видатки по КЕКВ 3132 не здійснювались.
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в тому числі по видах:

По КПКВМБ 0160 «Керівництво і управління у відповідній сфері у
містах (місті Києві), селищах, селах, об’єднаних територіальних громадах»
видатки на утримання виконавчих органів ради здійснено по загальному фонду
в сумі – 4 306 248,52 грн. Видатки на заробітну плату з нарахуваннями
виконано в сумі 4 001 859,71 грн.
За 2021 рік по відділах здійснювались видатки по КЕКВ 2282 на суму
12 230 грн., на оплату за підвищення кваліфікації працівників відділу.
«Відділ освіти, культури, туризму та спорту Вороновицької селищної
ради»
Касові видатки на оплату праці з нарахуваннями становлять – 1 327
814,18грн.
Касові видатки по КЕКВ 2210 здійснювалися в сумі 42 243,31 грн. на
придбання канцелярських товарів, вертикальних жалюзів, господарчих товарів,
бензину, запчастин до автомобіля, придбання шин до автомобіля, придбання
скрапленого газу.
По КЕКВ 2240 – в сумі 13 766,80 грн., дані кошти використані для оплати
послуг по друку оголошень, заправці картриджів, послуги шиномонтажу,
технічне обслуговування програмного забезпечення.
По КЕКВ 2282 здійснено видатки в сумі 1200,00 грн. за навчання
спеціалістів з питань здійснення публічних закупівель.
«Відділ охорони здоров’я та соціального захисту населення Вороновицької
селищної ради»
Касові видатки на оплату праці з нарахуваннями становлять –
1037828,68грн.
Касові видатки по КЕКВ 2210 здійснено в сумі 12 913,93 на придбання
канцтоварів, чекової книжки, печатки, картриджа, мережевого пристрою
«Світч», господарчих товарів.

По КЕКВ 2240 – в сумі 9 256,27 грн. на оплату послуг по супроводу
програмного забезпечення «Соната», послуги по видачі сертифікатів ЕЦП,
супроводження та обслуговування ІПК «Місцевий бюджет», за розрахунково касове обслуговування, за послуги по заправці картриджів, за послуги по
поштовому переказу.
По КЕКВ 2250 здійснювалися видатки на відрядження, які були
відшкодовані працівникам відділу.
По КЕКВ 2282 здійснювались видатки в сумі 1 530,00 грн. за навчання
спеціалістів з питань здійснення публічних закупівель.
«Служба у справах дітей Вороновицької селищної ради»
Касові видатки на оплату праці з нарахуваннями становлять – 290 574,36
грн.
Касові видатки по КЕКВ 2210 здійснені в сумі 3 108,50 грн. для
придбання канцелярських товарів, печатки круглої (автомат).
По КЕКВ 2240 здійснювалися видатки по супроводженню та
обслуговуванню інформаційно – програмного комплексу «Місцевий бюджет».
Загальна вартість послуг становить 2 735,00 грн.
Касові видатки по спеціальному фонду селищного бюджету здійснено в
сумі 26 200,00грн. для придбання ноутбука вартістю 19 750,00 грн та
системного блоку – 6 450,00грн. Видатки здійснювались за рахунок передачі
коштів з загального до спеціального фонду селищного бюджету (профіцит
загального та дефіцит спеціального фонду селищного бюджету).
«Відділ управління комунальною власністю»
Касові видатки на оплату праці з нарахуваннями проведено в сумі 738
654,12 грн. По КЕКВ 2210 здійснено касові видатки в сумі 5 832,14 грн. на
придбання канцелярських товарів. По КЕКВ 2240 здійснено касові видатків на
оплату послуг із супроводу інформаційно-програмного комплексу «Місцевий
бюджет» в загальній сумі 4 840,00 грн.
По КЕКВ 2282 касових видатків проведено в сумі 3 100,00 грн. для оплати
за навчання по охороні праці та техніці безпеки.
«Відділ містобудування та архітектури Вороновицької селищної ради»
Касові видатки на оплату праці з нарахуваннями за 2021 рік становлять
99 608,10 грн..
По КЕКВ 2210 касові видатки здійснено в сумі 2 620,00 грн. на
придбання засобу криптографічного захисту інформації Електроний ключ
«Токен-338М», штампу та оснастки до неї.
По КЕКВ 2240 видатки проведено в сумі 3 200,00 грн. на оплату послуг
по супроводу та обслуговуванню програми ІПК «Місцевий бюджет».
По спеціальному фонду касові видатки по КЕКВ 3110 не здійснювались.
«Відділ фінансів Вороновицької селищної ради»
Здійснено касових видатків за 2021 рік в загальній сумі 553 447,07 грн. по
загальному фонду селищного бюджету.

Касові видатки на оплату праці з нарахуваннями становлять
507 380,27грн.
По КЕКВ 2210 здійснено касові видатки в сумі 28 920,80 грн. за лічильну
та обчислювальну техніку, за папки, канцелярські товари та приладдя різне, за
печатку круглу в автоматичному корпусі, крісла офісні, господарські товари,
засіб криптографічного захисту інформації, джерело безперебійного живлення.
По КЕКВ 2240 касові видатки склали – 14 000,00 грн., здійснено оплату
послуг за заправку та відновлення картриджів, поточний ремонт принтера та
монітора, за послуги по супроводженню та обслуговуванню ІПК «Місцевий
бюджет», за постачання примірника та пакетів оновлення програми «M.E.Doc».
0810180 Інша діяльність у сфері державного управління
Здійснено касових видатків по загальному фонду селищного бюджету за
2021 рік в сумі 143101,13грн. на оплату за природній газ – 44384,49грн., на
оплату за розподіл природного газу – 20347,17грн., на оплату за необлікований
(донарахований об’єм природного газу) – 78369,47грн. Видатки проводилися за
рахунок коштів місцевого бюджету на утримання КНП «ЦПМСД»
Вороновицької селищної ради.
ОСВІТА
У бюджеті за 2021 рік враховано видатки на утримання усіх закладів
освіти, які розташовані на території Вороновицької селищної територіальної
громади, з урахуванням розмежування видатків відповідно до положень статті
89 Бюджетного кодексу України. Джерелом фінансування місцевого бюджету
по загальному фонду є дохідна частина селищного бюджету та кошти вільного
залишку, що склався станом на 01.01.2021року.
У 2021 році у галузі «Освіта» були здійснені видатки на утримання 19
закладів, у тому числі:
- дошкільні навчальні заклади – 7;
- загальноосвітні школи –9;
- КЗ «Дитяча школа мистецтв» – 1;
- КЗ «Публічна бібліотека» – 1;
- КЗ «Центр культури та дозвілля» – 1.
Видатки на утримання закладів освіти здійснено в сумі 88 689 706,00 грн,
що становить 67% від загального обсягу видатків бюджету територіальної
громади за 2021 рік.
Видатки загального фонду склали 85 582 486,26 грн., в тому числі за
рахунок: коштів місцевого бюджету, освітньої субвенції з державного бюджету
місцевим бюджетам, базової дотації, субвенції з державного бюджету місцевим
бюджетам на реалізацію заходів, спрямованих на підвищення доступності
широкосмугового доступу до Інтернету в сільській місцевості, субвенції з
місцевого бюджету на надання державної підтримки особам з особливими
освітніми потребами за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету,
субвенції з місцевого бюджету на забезпечення якісної, сучасної та доступної

загальної середньої освіти «Нова українська школа» за рахунок відповідної
субвенції з державного бюджету.
Видатки спеціального фонду склали 3 107 219,74 грн., в тому числі за
рахунок власних надходжень бюджетних установ по коду 25010100 «Плата за
послуги, що надається бюджетними установами згідно з їх основною
діяльністю», за рахунок надходження батьківської плати за харчування дітей
та батьківської плати за навчання учнів у мистецькій школі. 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 01.01.2021року.
0611010 Надання дошкільної освіти
Здійснено касових видатків за 2021 рік в сумі 21021193,82 грн., по
загальному фонду селищного бюджету. Джерелом формування видаткової
частини є дохідна частина загального фонду податкових надходжень до
бюджету ТГ.
Касові видатки на оплату праці з нарахуваннями за 2021 рік становлять –
18 875 484,00 грн.
По КЕКВ 2210 касові видатки здійснено в сумі 210928,05грн. на
придбання бензину А-92 для порізки дров, господарчих товарів, канцелярських
товарів, придбання агрегата повітряно-опалювального, придбання бензопили та
запчастин до неї.
По КЕКВ 2220 здійснено видатки на придбання медикаментів та
перев’язувальних матеріалів для ЗДО в сумі 7 050,23 грн.
По КЕКВ 2230 здійснено видатки на придбання продуктів харчування для
ЗДО в сумі 691109,22 грн.
По КЕКВ 2240 касові видатки здійснено в сумі 245996,41 грн. Дані кошти
використані для оплати послуг по охороні приміщення, технічному
обслуговуванню УПА, дератизація та дезінфекція приміщень навчальних
закладів, абоненська плата за послуги доступу до мережі інтернет, за ремонт
холодильника, технічне обслуговування та фарбування вогнигасників, технічне
обслуговування котельні.
По КЕКВ 2250 здійснено касові видатки на відрядження в сумі
5 495,00грн.
По КЕКВ 2270 здійснено видатки в сумі 967604,67грн. на оплату
комунальних послуг та енергоносіїв.
По КЕКВ 2282 здійснено касові видатки на функціональне навчання у
сфері цивільного захисту з видачею посвідчення, курси підвищення
кваліфікації для операторів котелень в сумі 6 362,00грн.
По КЕКВ 2730 здійснено касові видатки на відшкодування пільгової
пенсії в сумі 10 714,72грн.
Касові видатки по спеціальному фонду становлять 586 746,18грн., з них:
на продукти харчування – 545 346,18грн., за рахунок надходження батьківської
плати по коду 25010100 «Плата за послуги, що надається бюджетними
установами згідно з їх основною діяльністю». По КЕКВ 3110 – 41 400,00 грн.:
придбання насосів (2шт ) на суму 23 600,00 грн. та димоходів (2шт) – 17 800,00

грн. Видатки здійснювались за рахунок передачі коштів з загального до
спеціального фонду селищного бюджету (профіцит загального та дефіцит
спеціального фонду селищного бюджету).
0611021 Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої
освіти
Здійснено касових видатків за 2021 рік на суму 20 841 907,64 грн., по
загальному фонду селищного бюджету. Джерелом формування видаткової
частини є дохідна частина загального фонду податкових надходжень до
бюджету ТГ.
Касові видатки на оплату праці з нарахуваннями за 2021 рік становлять –
16 857 815,97 грн.
По КЕКВ 2210 касові видатки здійснено в сумі 912 342,02 грн. на
придбання канцтоварів, принтера, стінки дитячої, столів, стільці, пального для
автобусів, картриджів, печаті, господарчих товарів, стелажів для сушки посуду,
електротехнічного обладнання, будівельних матеріалів, електропили, меблів та
крісел офісних.
По КЕКВ 2220 здійснено видатки на придбання медикаментів та
перев’язувальних матеріалів для закладів освіти в сумі 6 000,00 грн.
По КЕКВ 2230 здійснено видатки на придбання продуктів харчування в
сумі 171 636,58 грн.
По КЕКВ 2240 касові видатки здійснено в сумі 843101,63 грн. Дані кошти
використані для оплати послуг по обробці даних, видачі сертифікатів надання
послуги доступу до інтернету, підвіз учнів та вчителів, супровід програмного
забезпечення, шиномонтажні послуги.
По КЕКВ 2250 здійснено касові видатки на відрядження в сумі 857,00грн.
По КЕКВ 2270 касові видатки здійснено в сумі 1965351,90грн. на оплату
комунальних послуг та енергоносіїв.
По КЕКВ 2282 здійснено касові видатки на функціональне навчання у
сфері цивільного захисту, курси підвищення кваліфікації, підготовка медичного
працівника в сумі 17 501,00грн.
По КЕКВ 2730 здійснено касові видатки в сумі 54099,85грн., з них: на
виплату стипендії обдарованим дітям (18 чоловік) - 26500,00грн.,
відшкодування витрат за проїзд педагогічних працівників - 27599,85грн.
По КЕКВ 2800 здійснено видатки в сумі 13 201,69грн. на оплату
адміністративного збору, пені та судового збору.
Касові видатки по спеціальному фонду становлять 270063,56 грн.
По КЕКВ 2210 касові видатки здійснено в сумі 14867,00 грн., на
придбання короба ТМ220 та провода ПВС – 2598,00грн., канцелярських товарів
- 2703,00грн., придбання комп’ютерного обладнання (принтер) – 5249,00грн., за
рахунок власних надходжень бюджетних установ по коду 25020100 «Благодійні
внески, гранти та дарунки».
На продукти харчування – 102120,56 грн., за рахунок надходження
батьківської плати по коду 25010100 «Плата за послуги, що надається
бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю».
По КЕКВ 3110 –105 076,00 грн. з них: на придбання твердопаливних
котлів КТЖ-70 (2шт.) в сумі 49 600,00 грн. для Побережнянської філії, машини

для переробки овочів – 30 920,00 грн. для Вороновицького ліцею, генератора
бензинового – 24 556,00 грн. для Тростянецького ліцею.
КЕКВ 3132- 48 000,00 грн для розробки ПКД капітальний ремонт
приміщення їдальні КЗ « Вороновицький ліцей».
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 01.01.2021року.
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в тому числі по видах:

061031 Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої
освіти
Здійснено касових видатків за 2021 рік на суму 40 810 042,96 грн., по
загальному фонду селищного бюджету. Джерелом формування видаткової
частини є освітня субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам, що
надійшла з державного бюджету до бюджету ТГ та використана за цільовим
призначенням.
Касові видатки на оплату праці з нарахуваннями за 2021 рік становлять
40 810 042,96 грн.
0611061 Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої
освіти
Касові видатки по спеціальному фонді за 2021 рік здійснено в сумі
1 727 964,00 грн. Джерелом формування видаткової частини селищного
бюджету є залишок коштів освітньої субвенції, що утворився на початок
бюджетного періоду і спрямований на придбання 12 комплектів
комп’ютерного обладнання, квадрокоптера, цифрової відеокамери, відео
штативу та цифрової фотокамери для закладів загальної середньої освіти
Вороновицької ТГ.

0611080 Надання спеціальної освіти мистецькими школами
Здійснено касових видатків за 2021 рік на суму 2 546 072,84 грн., по
загальному фонду селищного бюджету. Джерелом формування видаткової
частини є дохідна частина загального фонду податкових надходжень до
бюджету ТГ.
Касові видатки на оплату праці з нарахуваннями за 2021 рік становлять –
2 485 830,79 грн.
По КЕКВ 2210 касові видатки здійснено в сумі 36 094,39 грн. на
придбання господарчих товарів, канцелярських товарів та музичного
обладнання.
По КЕКВ 2240 касові видатки здійснено в сумі 8 184,00 грн. Дані кошти
використані для оплати телекомунікаційних послуг та послуг по налаштуванню
фортепіано.
По КЕКВ 2273 здійснювались видатки на оплату електроенергії в сумі
15963,66 грн.
По КЕКВ 2730 касові видатки не здійснювались.
Касові видатки по спеціальному фонду становлять 125 858,00 грн.
Джерелом формування видаткової частини спеціального фонду є власні
надходження бюджетних установ по коду 25010100 «Плата за послуги, що
надається бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю».
По КЕКВ 2210 – 55 958,00 грн. на придбання танцювального взуття (туфлі
жіночі та дитячі для народного танцю – 5 970,00 грн., танцювального взуття
(чоботи чоловічі та туфлі жіночі) – 5930,00 грн., терморегулятору, труби
гофрованої, автовимикача, кабелю – 39058,00 грн., костюмів новорічних (2шт.)
– 5 000,00грн.
По КЕКВ 2240 касові видатки становлять 20000,00 грн., дані кошти
спрямовані на оплату послуг з налаштування музичного обладнання.
По КЕКВ 3110 касові видатки здійснено в сумі 49 900,00грн. для
придбання цифрового піаніно в кількості 1 шт.
0611171 Співфінансування заходів, що реалізуються за рахунок субвенції з
державного бюджету місцевим бюджетам на реалізацію програми
«Спроможна школа кращих результатів»
Касові видатки не проводилися у зв’язку з поверненням субвенційних
коштів на реалізацію програми «Спроможна школа кращих результатів» .
0611172 Виконання заходів в рамках реалізації програми «Спроможна
школа кращих результатів» за рахунок субвенції з державного бюджету
місцевим бюджетам
Касові видатки планувалися за рахунок субвенції з державного бюджету
місцевим бюджетам на реалізацію програми «Спроможна школа кращих
результатів» в сумі 630 900,00 грн.
Касові видатки у 2021році не здійснювались у зв’язку з неодноразовим
проведенням закупівель через електронну систему Прозоро та неможливістю
підписання договору у 2021 році.

0611181 Співфінансування заходів, що реалізуються за рахунок субвенції з
державного бюджету місцевим бюджетам на забезпечення якісної, сучасної
та доступної загальної середньої освіти «Нова українська школа»
Касові видатки на оплату праці з нарахуваннями за 2021 рік становлять –
1 672,00 грн.
По КЕКВ 2210 касові видатки здійснено в сумі 17 473,80 грн. на
придбання шкільних меблів для початкових класів НУШ.
По КЕКВ 2282 касові видатки становлять – 12 261,20 грн. за навчання з
підвищення кваліфікації педагогічних працівників.
Джерелом фінансування місцевого бюджету по загальному фонду є
дохідна частина селищного бюджету.
По спеціальному фонду селищного бюджету касові видатки
здійснювалися в сумі 39 658,80 грн. на придбання телевізійного і
аудіовізуального обладнання для початкових класів НУШ Вороновицької
територіальної громади, придбання ноутбуків,
багатофункціональних
пристроїв, телевізорів.
Видатки здійснювались за рахунок передачі коштів з загального до
спеціального фонду селищного бюджету (профіцит загального та дефіцит
спеціального фонду селищного бюджету).
0611182 Виконання заходів спрямованих на забезпечення якісної, сучасної
та доступної загальної середньої освіти «Нова українська школа» за
рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам
Здійснено касових видатків за 2021 рік на суму 282655,00грн. по
загальному фонду селищного бюджету.
Касові видатки на оплату праці з нарахуваннями за 2021 рік становлять –
15 040,00 грн.
По КЕКВ 2210 касові видатки становлять 157 264,20 грн. Кошти
спрямовані на придбання шкільних меблів для початкових класів НУШ.
По КЕКВ 2282 касові видатки проведено в сумі 110 350,80 грн. за
навчання з підвищення кваліфікації педагогічних працівників.
По спеціальному фонду селищного бюджету здійснено касові видатки в
сумі 356 929,20 грн. з них: телевізійне і аудіовізуальне обладнання для
початкових класів НУШ Вороновицької територіальної громади (3шт.) в сумі
122 094,00грн., придбання ноутбуків (9шт.) на суму 136915,92грн.,
багатофункціональний пристрій (9шт.) на суму 48 648,60 грн., телевізори (6шт.)
на суму 49 270,68грн.
Видатки здійснювались за рахунок коштів субвенції з місцевого бюджету
на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти «Нова
українська школа» за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету.
0611200 Надання освіти за рахунок субвенції з державного бюджету
місцевим бюджетам на надання державної підтримки особам з особливими
освітніми потребами
Касові видатки на оплату праці з нарахуваннями за 2021 рік становлять –
31 985,00 грн.

По КЕКВ 2210 здійснено касові видатки в сумі 17 222,00 грн. на придбання
шкільних меблів, дошки аудиторної, стінки універсальної, стола та шафи для
класів з інклюзивним спрямуванням у закладах освіти в Вороновицькій ТГ.
Видатки здійснювались за рахунок коштів субвенції з місцевого бюджету
на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами за
рахунок відповідної субвенції з державного бюджету.
КУЛЬТУРА І МИСТЕЦТВО
Видатки бюджету територіальної громади на утримання закладів
культури та культурно-масові заходи здійснено в сумі 4 749 942,49 грн. по
загальному фонду та 32 000,00 грн по спеціальному фонду селищного
бюджету. Джерелом фінансування місцевого бюджету по загальному фонду є
дохідна частина селищного бюджету.
0614030 Забезпечення діяльності бібліотек
Касові видатки за 2021 рік здійснено в сумі 1 488 980,48грн.
Касові видатки на оплату праці з нарахуваннями становлять – 1 435
875,69 грн. Здійснено касові видатки по КЕКВ 2210 в сумі 9 310,67 грн. на
придбання канцелярських товарів та печатки.
По КЕКВ 2240 здійснено видатків на суму 4 842,00 грн. за надання
доступу до мережі інтернет та послуг по заправці картриджів.
По КЕКВ 2270 здійснено видатки в сумі 38 952,12 грн. для оплати
комунальних послуг.
0614060 Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів,
центрів дозвілля та інших клубних закладів
Касові видатки за 2021рік здійснено в сумі 3 118 608,67грн.
Касові видатки на оплату праці з нарахуваннями становлять –
2 825 422,00 грн., 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, статті 8
Закону України „Про Державний бюджет України на 2021рік.
По КЕКВ 2210 проведено касові видатки в сумі 62 375,07 грн. на
придбання лавки вуличної, канцелярських товарів, сценічних костюмів
(спідниці), господарчих товарів та будівельних матеріалів.
По КЕКВ 2240 здійснено видатки в сумі 95 938,18 грн. на послуги по
охороні приміщення, абонентську плату по доступу до мережі інтернет.
По КЕКВ 2273 здійснено видатки в сумі 134 967,22 за оплату
електроенергії.
Видатки спеціального фонду здійснено в сумі 32000,00грн. налаштування звукотехнічного обладнання. Джерелом формування видаткової
частини спеціального фонду є власні надходження бюджетних установ по коду
25010300 «Плата за оренду майна бюджетних установ».

0114082 Інші заклади та заходи в галузі культури
Касові видатки за 2021 рік по загальному фонду селищного бюджету
здійснено в сумі 142 353,34 грн.: на придбання квіткової продукції 20000,00грн. до відзначення Міжнародного жіночого дня, Дня пам'яті та
примирення, дня перемоги над нацизмом у Другій світовій війні; на проведення
святкування дня Святого Миколая в сумі 122353,34грн., а саме: на придбання
святкової гірлянди - 12350,00 грн., подарунків для проведення конкурсів 4612,41 грн., новорічних подарунків для дітей ЗДО та дітей пільгових категорій
-105390,93грн.
ФІЗИЧНА КУЛЬТУРА І СПОРТ
0615012 «Проведення навчально – тренувальних зборів і змагань з не
олімпійських видів спорту»
Касові видатки за 2021 рік по загальному фонду селищного бюджету
здійснено в сумі 304 942,96 грн., з них: на оплату праці з нарахуваннями –
197 632,96грн., по КЕКВ 2210 – 60 110,00грн. на придбання м’яча футбольного,
форми воротарської, сидінь пластикових, шаф; по КЕКВ 2240 здійснено
видатки в сумі 47 200,00грн. по оплаті послуг за утримання спортивних полів.
Джерелом фінансування місцевого бюджету по загальному фонду є дохідна
частина селищного бюджету.
ОХОРОНА ЗДОРОВ'Я
На території Вороновицької селищної ради знаходиться КНП «ЦПМСД»
Вороновицької селищної ради, який обслуговує 9991жителя територіальної
громади.
0812111 "Первинна медична допомога населенню, що надається центрами
первинної медичної (медико-санітарної) допомоги"
Касові видатки за 2021 рік здійснено по КЕКВ 2610 "Субсидії та поточні
трансферти підприємствам (установам, організаціям)» в сумі 1474802,95грн.
Джерелом формування видаткової частини є дохідна частина загального фонду
податкових надходжень.
Касові видатки на оплату праці з нарахуваннями становлять –
1013874,44грн.
По КЕКВ 2210 касові видатки здійснено в сумі 73276,32грн. на придбання
холодильника для зберігання вакцини, бензину для службових автомобілів,
штампів і печатки, засобу КЗІ та канцелярських товарів.
По КЕКВ 2240 касові видатки здійснено в сумі 103286,40грн. на
придбання Медичної інформаційної системи «МедЕйр», плата за ліцензію на
медичну практику, за обслуговування програми «М.Е.Doc», за правові,
інформаційно-консультаційні послуги для оформлення ліцензії, за поточний
ремонт комп’ютерної техніки та заправку картриджів, за послуги по
техобслуговуванню вогнегасників.
По КЕКВ 2220 касові видатки здійснено в сумі 39983,33грн. на
відшкодування витрат за пільговий відпуск лікарських засобів.

По КЕКВ 2270 касові видатки здійснено в сумі 238142,46грн. на оплату
комунальних послуг та дров.
По КЕКВ 2282 касові видатки здійснено в сумі 6240,00грн. за навчання з
підвищення кваліфікації по організації та управлінню охороною здоров’я.
Видатки спеціального фонду здійснено в сумі 46700,00грн.
Придбано твердопаливний котел для опалення в осінньо-зимовий період
у Степанівській АЗПСМ на суму 20000,00грн., видатки здійснювались за
рахунок передачі коштів з загального до спеціального фонду селищного
бюджету (профіцит загального та дефіцит спеціального фонду селищного
бюджету).
Для КНП «Центр первинної медико-санітарної допомоги» Вороновицької
селищної ради, який проводить попередню діагностику гострої респіраторної
хвороби COVID-19, спричиненої короновірусом SARS-CoV-2, придбано
експрес-тести для визначення антигена коронавірусу SARS-CoV-2 та набором
для відбору біологічного матеріалу методом полімеразної ланцюгової реакції,
відповідно до постанови КМУ № 1069 від 11.10.2021р. на суму 26700,00грн.,
видатки здійснювались за рахунок субвенції з місцевого бюджету на здійснення
підтримки окремих закладів та заходів у системі охорони здоров’я за рахунок
відповідної субвенції з державного бюджету.
СОЦІАЛЬНИЙ ЗАХИСТ ТА СОЦІАЛЬНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ
Бюджетні асигнування на утримання установ соціального забезпечення та
проведення заходів з надання соціального захисту населення за 2021 рік по
загальному фонду становлять 5264854,48грн. Джерелом видаткової частини є
дохідна частина загального фонду податкових надходжень.
0813032«Надання пільг окремим категоріям громадян з оплати послуг
зв’язку»
Касові видатки за 2021 рік здійснено по КЕКВ 2730 «Інші виплати
населенню» в сумі 15156,34грн. на відшкодування витрат за надані пільги
окремим категоріям громадян з оплати послуг зв’язку (встановлення телефону
та знижка на абонентську плату за користування телефоном). Кількість
отримувачів пільг на оплату послуг зв’язку становить 34 особи.
0813033 «Компенсаційні виплати на пільговий проїзд автомобільним
транспортом окремим категоріям громадян»
Касові видатки за 2021 рік здійснено по КЕКВ 2610 «Субсидії та поточні
трансферти підприємствам (установам, організаціям)» в сумі 81017,00грн. на
відшкодування витрат по пільговому перевезеню автомобільним транспортом
ТОВ Вінницькому районному автобусному парку №1 та ПрАТ Немирівське
АТП №10510. Кількість отримувачів пільг на оплату пільгового проїзду
становить 3220 осіб.

0813035 «Компенсаційні виплати за пільговий проїзд окремих категорій
громадян на залізничному транспорті»
Касові видатки за 2021 рік здійснено по КЕКВ 2610 «Субсидії та поточні
трансферти підприємствам (установам, організаціям)» в сумі 3235,14грн. на
компенсацію за надані соціальні послуги по пільговому перевезенню окремим
категоріям громадян залізничним транспортом. Кількість отримувачів пільг на
оплату пільгового проїзду становить 19 осіб.
0813104 "Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання
громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком,
хворобою, інвалідністю"
Касові видатки за 2021 рік здійснено в сумі 3941373,97грн.
Касові видатки на оплату праці з нарахуваннями становлять –
3727422,12грн.
По КЕКВ 2210 касові видатки здійснено в сумі 174373,98грн. на
придбання канцтоварів, господарських товарів, електротоварів та інших
предметів та матеріалів.
По КЕКВ 2230 касові видатки здійснено в сумі 8294,95грн для придбання
продуктових наборів для одиноких та одиноко проживаючих осіб із
інвалідністю, які отримують соціальні послуги «Догляд вдома» у відділені
соціальної допомоги вдома КУ «ЦНСП», до відзначення Міжнародного дня
людей з обмеженими можливостями.
По КЕКВ 2240 касові видатки здійснено в сумі 15565,99грн. на оплату за
програмне забезпечення та його налаштування, за послуги поштового
відділення та заправку картриджів.
По КЕКВ 2250 касові видатки здійснено в сумі 14016,93грн. на
відшкодування відряджень.
По КЕКВ 2282 касові видатки здійснено в сумі 1700,00грн. на оплату за
навчання та атестацію працівників.
Кількість осіб, які отримують соціальні послуги за місцем проживання та
не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою чи
інвалідністю становить 148 осіб.
Видатки спеціального фонду здійснено в сумі 39050,00грн.
Придбано системний блок Intel – 19900,00грн., багатофункціональний
пристрій HP Laser Jet – 12350,00грн., багатофункціональний пристрій Epson з
СБПЧ -6800,00грн. Видатки здійснювались за рахунок передачі коштів з
загального до спеціального фонду селищного бюджету (профіцит загального та
дефіцит спеціального фонду селищного бюджету).
0813160 «Надання соціальних гарантій фізичним особам, які надають
соціальні послуги громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з
інвалідністю, хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують
сторонньої допомоги»
Касові видатки за 2021 рік здійснено по КЕКВ 2730 «Інші виплати
населенню» в сумі 70583,30грн. на виплату компенсації фізичним особам за
надані соціальні послуги з догляду на непрофесійній основі. Кількість
отримувачів пільг становить 72 особи.

0813241 "Забезпечення діяльності інших закладів у сфері соціального
захисту і соціального забезпечення"
Касові видатки по загальному фонду за 2021 рік здійснено в сумі
150018,73грн. Видатки здійснювалися за рахунок «Субвенції з державного
бюджету місцевим бюджетам на створення мережі спеціалізованих служб
підтримки осіб, які постраждали від домашнього насильства та/або насильства
за ознакою статі» на придбання офісного обладнання, обладнання дитячого
куточку (меблі, ролети тканинні, іграшки) в сумі 36018,73грн. та поточний
ремонт приміщення спеціалізованих служб для осіб, які постраждалих від
домашнього насильства в сумі 114000,00грн.
Видатки спеціального фонду здійснено в сумі 44877,00грн. Придбано
Ноутбук Lenovo в кількості 2шт. – 33990,00грн., багатофункціональний
пристрій XEROX WORKCENTRE – 10887,00грн. Видатки здійснювалися за
рахунок «Субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на створення
мережі спеціалізованих служб підтримки осіб, які постраждали від домашнього
насильства та/або насильства за ознакою статі».
Залишок невикористаних коштів субвенції в сумі 80789,27грн. повернуто
до державного бюджету внаслідок економії за результатами проведеної
процедури закупівлі через систему Прозоро.
0813242 "Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального
забезпечення"
Касові видатки за 2021 рік здійснено по КЕКВ 2730 «Інші виплати
населенню» в сумі 1003470,00грн. Дані кошти використані для видачі
матеріальної допомоги малозабезпеченим сім’ям та на лікування мешканців
Вороновицької громади в сумі 824400,00грн., оплачено послуги по
добровільному страхуванню від нещасних випадків дітей в сумі 113070,00грн.,
та послуги по добровільному страхуванню здоров’я на випадок хвороби
учасників АТО в сумі 66000,00грн.
0817700 «Реалізація програм допомоги і грандів Європейського союзу,
урядів іноземних держав, міжнародних організацій, донорських установ»
Видатки спеціального фонду здійснено в сумі 349000,00грн. Видатки
здійснювалися за рахунок коштів «Гранти (дарунки) що надійшли до бюджетів
усіх рівнів» від представництва Фонду міжнародної солідарності в Україні, що
представляє на території України Фонд міжнародної солідарності (Республіка
Польща) та були використані за цільовим призначенням, для придбання
фахівцям із соціальної роботи засобів пересування (велосипедів та
електровелосипедів) та облаштування трьох кімнат соціальних послуг при
старостинських округах Вороновицької ТГ.
Касові видатки по загальному фонду здійснено в сумі 39932,00грн. за
рахунок співфінансування з місцевого бюджету.

ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНЕ ГОСПОДАРСТВО
1216030 Організація благоустрою населених пунктів
Касові видатки здійснено в сумі 4692451,55грн. Джерелом фінансування
місцевого бюджету по загальному фонду є дохідна частина селищного бюджету
та кошти вільного залишку, що склався станом на 01.01.2021року.
Касові видатки на оплату праці з нарахуваннями здійснено в сумі
2497138,61грн. Видатки на заробітну плату розраховані згідно зі статтею 8
Закону України «Про Державний бюджет України на 2021рік», виходячи з
розмірів мінімальної заробітної плати.
Касові видатки здійснено на господарчий інвентар в сумі 389969,92грн.
За оплату послуг здійснено видатки в сумі 892874,49грн., а саме монтаж
системи устаткування скважин в смт.Вороновиця на суму 45000,00грн., заміна
аварійних опор – 11400,00грн., посипання доріг- 47928,88грн., розгортання
снігу - 49854,83грн., обрізка дерев - 44391,24грн., обслуговування кладовищ
ТГ– 49900,00грн., обслуговування каналізаційної системи в ТГ на суму
49900,00грн., перевезення щебеню - 47893,08грн., ремонт насосного
обладнання - 47548,57грн., послуги лісопатолога – 4138,00грн., косіння газонів
чагарників ТГ - 181125,56грн., прибирання та підмітання вулиць –
146132,00грн., монтаж бетонних кілець – 38400,00грн., очищення урн по ТГ –
49905,00грн., встановлення металевих конструкцій на дитячі майданчики –
21000,00грн., послуги з обслуговування тендерів – 5000,00грн., виготовлення
техпаспортів – 6500,00грн., послуги з установлення гірлянд - 46857,33грн.,
вивезення сміття та ТПВ - 190751,45грн.
Видатки на електроенергію по вуличному освітленню по ТГ здійснено в
сумі 721717,08грн. Джерелом фінансування є дохідна частина селищного
бюджету та дотація з місцевого бюджету на проведення розрахунків протягом
опалювального періоду за комунальні послуги та енергоносії, які споживаються
установами, організаціями, підприємствами, що утримуються за рахунок
відповідних місцевих бюджетів за рахунок відповідної додаткової дотації з
державного бюджету
По спеціальному фонду здійснено видатки в загальній сумі 43880грн. по
КЕКВ 3110, а саме на придбання мотокоси STIHL FS 250 в кількості 4 штуки
для старостинських округів. Видатки здійснювались за рахунок передачі
коштів з загального до спеціального фонду селищного бюджету (профіцит
загального та дефіцит спеціального фонду селищного бюджету).
ЕКОНОМІЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ
0117130 «Здійснення заходів із землеустрою»
Проведено касові видатки по загальному фонду селищного бюджету в
сумі 571900,00грн. по КЕКВ 2240, з них: 570000,00грн. послуги доступу до
програмної продукції Vkursi Zemli та 1900,00грн. технічна документація із
землеустрою щодо об’єднання земельних ділянок Вороновицької селищної
ради.
Касові видатки по спеціальному фонду здійснено в сумі 110000,00грн. по
КЕКВ 2240 на виготовлення нормативно грошової оцінки земель

Вороновицької селищної ради. Джерелом фінансування є вільний залишок
коштів спеціального фонду селищного бюджету, що склався на 01.01.2021року.
0117330 Будівництво інших об’єктів соціальної та виробничої
інфраструктури комунальної власності
Касові видатки по спеціальному фонду здійснено в сумі 538292,90грн. по
КЕКВ 3132 на капітальний ремонт свердловини по вул. Немирівська в
смт.Вороновиці. Видатки здійснювались за рахунок передачі коштів з
загального до спеціального фонду селищного бюджету (профіцит загального та
дефіцит спеціального фонду селищного бюджету).
1217330 Будівництво інших об’єктів соціальної та виробничої
інфраструктури комунальної власності
Касові видатки по спеціальному фонду здійснено в сумі 13400,00грн. по
КЕКВ 3142 на проведення експертної оцінки вуличного освітлення КТП 410
(вул.Колгоспна), КТП 358 (вул.Горького), КТП 209 (вул.Почтова), КТП 583
(вул.Подільська). Видатки здійснювались за рахунок передачі коштів з
загального до спеціального фонду селищного бюджету (профіцит загального та
дефіцит спеціального фонду селищного бюджету).
1217370 Реалізація інших заходів щодо соціально-економічного розвитку
територій
Касові видатки по спеціальному фонду селищного бюджету проведено в
сумі 449999,00грн., по КЕКВ 3110 на придбання дитячих ігрових майданчиків в
кількості
5штук
смт.Вороновиця
вул.Кармелюка,
вул.Гагаріна,
вул.Першотравнева, вул. Молодіжна, с.Михайлівка вул. Левадна. Джерелом
фінансування є дохідна частина спеціального фонду селищного бюджету.
0117461 Утримання та розвиток інших об’єктів транспортної
інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету
По спеціальному фонду селищного бюджету здійснено видатки в сумі
2919272,40грн., на капітальний ремонт доріг по вулиці Загородня та вулиці
Першотравнева в смт. Вороновиця.
Видатки здійснювались за рахунок передачі коштів з загального до
спеціального фонду селищного бюджету (профіцит загального та дефіцит
спеціального фонду селищного бюджету).
1217461 Утримання та розвиток інших об’єктів транспортної
інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету
Касові видатки здійснено по загальному фонду селищного бюджету в
сумі 743798,07грн. По КЕКВ 2210 в сумі 89761,60грн. на дорожні знаки в
кількості 58шт.- 46540,00грн., на закупівлю солі для посипання доріг (12т.) 36417,60грн., відсів для посипання доріг (18т.) – 6804,00грн. По КЕКВ 2240 в
сумі 654036,47грн. на послуги замітання вулиць – 49036,00грн., послуги з миття
вулиць – 22260,00грн., розвезення піщано-сольової суміші - 50285,90грн.,
послуги автогрейдера розгортання вулиць по ТГ – 145350,00грн., послуги
автотранспорту - 387104,57грн.

1217670 «Внески до статутного капіталу суб’єктів господарювання»
Касові видатки по спеціальному фонду селищного бюджету проведено в
сумі 353935,99грн. по КЕКВ 3210 на придбання насоса свердловинного –
27700,00грн., двигуна – 139536,00грн., косарки роторної – 95000,00грн., щітки
дорожньої – 25500,00грн., відвалу – 22200,00грн., відвалу для прибирання
снігу (2 шт.) – 43999,99грн. Джерелом фінансування місцевого бюджету по
спеціальному фонду селищного бюджету є вільний залишок коштів
спеціального фонду селищного бюджету, що склався на 01.01.2021року.
0117680 «Членські внески до асоціацій органів місцевого самоврядування»
Проведено касові видатки по загальному фонду селищного бюджету в
сумі 34545,00грн. по КЕКВ 2800 для виплати членських внесків до Вінницької
обласної Асоціації органів місцевого самоврядування – 17379,00грн. та до
ВАОМС «Асоціація міст України» - 17166,00 грн.
ІНША ДІЯЛЬНІСТЬ
128230 Інші заходи громадського порядку та безпеки
По загальному фонду селищного бюджету ТГ у звітному періоді на іншу
діяльність касові видатки склали 102 646,00 грн., з них на оплату праці з
нарахуваннями – 52 923,00 грн.
По КЕКВ 2240 касові видатки здійснено в сумі 49723грн. на ремонт
системи відеоспостереження в смт.Вороновиця.
По спеціальному фонду селищного бюджету касові видатки здійснено на
суму 15 000,00 грн. по КЕКВ 3122 на виготовлення ПКД «Будівництво системи
відеоспостереження». Джерелом фінансування є дохідна частина спеціального
фонду селищного бюджету.
МІЖБЮДЖЕТНІ ТРАНСФЕРТИ
Отримано з державного бюджету за рахунок міжбюджетних трансфертів
кошти в сумі 54049086,00грн., з них:
КБКД 41020100 Базова дотація, отримано в сумі 11398000,00грн. Кошти
освоєно у повному обсязі та використано за цільовим призначенням.
КБКД 41032700 Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на
реалізацію програми «Спроможна школа кращих результатів», отримано в сумі
630900,00грн. Кошти повернуто в сумі 630900,00грн., у зв’язку з
неодноразовим проведенням закупівель через електронну систему Прозоро та
неможливістю підписання договору у 2021 році.
КБКД 41033900 Освітня субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам,
отримано в сумі 41604900,00грн. Кошти субвенції використано в сумі
39604900,00грн. Повернено до державного бюджету 794857,04грн., на підставі
повідомлення №134 від 28.12.2021 року Про зміни до річного розпису

асигнувань державного бюджету (міжбюджетні трансферти) на 2021рік УДКСУ
у Вінницькому районі, Вінницької області.
КБКД 41035500 Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на
реалізацію заходів, спрямованих на підвищення доступності широкосмугового
доступу до Інтернету в сільській місцевості, отримано в сумі 139601,00грн.
Кошти субвенції використано в сумі 137201,00грн. Повернено до державного
бюджету 2400,00грн., з них: 399,00грн. на підставі повідомлення №145 від
30.12.2021 року Про зміни до річного розпису асигнувань державного бюджету
(міжбюджетні трансферти) на 2021рік УДКСУ у Вінницькому районі,
Вінницької області та 2001,00грн. за рахунок економії коштів за результатами
проведення закупівель через електронну систему Прозоро.
КБКД 41035600 Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на
створення мережі спеціалізованих служб підтримки осіб, які постраждали від
домашнього насильства та/або насильства за ознакою статі, отримано в сумі
275685,00грн. Кошти субвенції використано в сумі 194895,73грн. Повернено до
державного бюджету 80789,27грн. внаслідок економії за результатами
проведеної процедури закупівлі через систему Прозоро.
Отримано з обласного бюджету за рахунок міжбюджетних трансфертів кошти
в сумі 2070006,96грн., з них:
КБКД 410405000 Дотація з місцевого бюджету на проведення розрахунків
протягом опалювального періоду за комунальні послуги та енергоносії, які
споживаються установами, організаціями, підприємствами, що утримуються за
рахунок відповідних місцевих бюджетів за рахунок відповідної додаткової
дотації з державного бюджету, отримано в сумі 105500,00грн. Кошти освоєно
та використано за цільовим призначенням.
КБКД 41051000 Субвенція з місцевого бюджету на здійснення переданих
видатків у сфері освіти за рахунок коштів освітньої субвенції, отримано в сумі
1205142,96грн. Кошти повернуто до обласного бюджету на підставі
повідомлення №134 від 28.12.2021 року Про зміни до річного розпису
асигнувань державного бюджету (міжбюджетні трансферти) на 2021рік УДКСУ
у Вінницькому районі, Вінницької області.
КБКД 41051200 Субвенція з місцевого бюджету на надання державної
підтримки особам з особливими освітніми потребами за рахунок відповідної
субвенції з державного бюджету, отримано в сумі 49207,00грн. Кошти освоєно
у повному обсязі та використано за цільовим призначенням.
КБКД 41051400 Субвенція з місцевого бюджету на забезпечення якісної,
сучасної та доступної загальної середньої освіти «Нова українська школа» за
рахунок відповідної субвенції з державного бюджету, отримано в сумі
664668,00грн. Кошти субвенції використано в сумі 639584,20грн. Повернено до

державного бюджету 25083,80грн. внаслідок економії за результатами
проведеної процедури закупівлі через систему Прозоро.
КБКД 41051700 Субвенція з місцевого бюджету за рахунок залишку коштів
субвенції на надання державної підтримки особам з особливими освітніми
потребами, що утворився на початок бюджетного періоду, отримано в сумі
18789,00грн. Кошти субвенції використано в сумі 17865,00грн. Повернено до
обласного бюджету 924,00грн., на підставі повідомлення Про зміни до річного
розпису асигнувань державного бюджету (міжбюджетні трансферти) на 2021рік
УДКСУ у Вінницькому районі, Вінницької області.
КБКД 41055000 Субвенція з місцевого бюджету на здійснення підтримки
окремих закладів та заходів у системі охорони здоров`я за рахунок відповідної
субвенції з державного бюджету, отримано в сумі 26700,00грн. Кошти освоєно
у повному обсязі та використано за цільовим призначенням.

Отримано від представництва Фонду міжнародної солідарності в
Україні:
КБКД 42020000 Гранти (дарунки), що надійшли до бюджетів усіх рівнів,
отримано в сумі 349000,00грн. Кошти освоєно у повному обсязі та використано
за цільовим призначенням.
Передано з місцевого бюджету Вороновицької ТГ
3719710 «Субвенція з місцевого бюджету на утримання об’єктів спільного
користування чи ліквідацію наслідків діяльності об’єктів спільного
користування»
За звітний період 2021 року по загальному фонду селищного бюджету
Вороновицької ТГ передано субвенцію з місцевого бюджету до бюджету ЛукаМелешківської сільської територіальної громади в сумі 144 400,00 грн. на
утримання об’єктів спільного користування чи ліквідацію негативних наслідків
діяльності об’єктів спільного користування КУ «Лука - Мелешківський
трудовий архів». Дані кошти передані згідно рішення 5 сесії VIII скликання
Вороновицької селищної ради від 25 березня 2021року.
3719770 Інші субвенції з місцевого бюджету
У 2021 році з селищного бюджету у вигляді іншої субвенції з місцевого
бюджету здійснено касових видатків на суму 410 815,68 грн по загальному
фонду, з них:
- до Бюджету Вінницької міської територіальної громади передано коштів
в сумі 25 000,00 грн. для проведення технічного обстеження на предмет оцінки
доступності осіб з інвалідністю та інших мало мобільних груп населення до
вхідної групи та внутрішніх приміщень будівлі терапевтичного та хірургічного
відділень №2, КНП «Вінницька клінічна багатопрофільна лікарня» Вінницької
міської ради, яка знаходиться за адресою: Вінницька область, смт.Вороновиця,

вул.Гагаріна, буд.20. Субвенційні кошти передані згідно рішення 6 сесії VIII
скликання Вороновицької селищної ради від 8 квітня 2021року.
- до Тиврівського селищного бюджету передано кошти в сумі 81005,00грн.
для підвезення учнів, які проживають на території Вороновицької селищної
територіальної громади в с.Довгополівка та навчаються в Тиврівській ЗОШ.
Субвенційні кошти передані згідно рішення 4 сесії VIII скликання
Вороновицької селищної ради від 18 лютого 2021року.
- до районного бюджету Вінницького району передано субвенцію в сумі
254 811,00 грн. для компенсації фізичним особам, які надають соціальні
послуги громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю,
хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги
відповідно до ПКМУ від 29.04.2004 року №558 «Про затвердження Порядку
призначення і виплати компенсації фізичним особам, які надають соціальні
послуги». Субвенційні кошти передані згідно рішення 6 (позачергової) сесії
VIII скликання Вороновицької селищної ради від 08 квітня 2021року та рішення
№711 виконавчого комітету Вороновицької селищної ради від 15 грудня 2021
року.
- до бюджету Вінницької міської територіальної громади передано
субвенцію в сумі 50 000,00 грн. на оплату комунальних послуг та енергоносіїв
для приміщень терапевтичного та хірургічного відділень КНП «Вінницька
клінічна багатопрофільна лікарня» Вінницької міської ради, які знаходяться за
адресою: Вінницька область, Вінницький район, смт Вороновиця, вул..Гагаріна,
буд.20. Субвенційні кошти передані згідно рішення 17 сесії VIII скликання
Вороновицької селищної ради від 13 жовтня 2021року. До Вороновицького
селищного бюджету повернено 0,32 грн. невикористаних коштів.
По спеціальному фонду з селищного бюджету до обласного бюджету
Вінницької області передано субвенцію в сумі 36 072,00 грн. на співфінансування придбання ноутбуків для педагогічних працівників закладів
освіти для організації дистанційного навчання, інших форм здобуття загальної
середньої освіти з використанням технологій дистанційного навчання
відповідно до Постанови КМУ від 21.04.2021р. №403. Субвенційні кошти
передані згідно розпорядження №314 Вороновицької селищної ради від 03
грудня 2021 року. До Вороновицького селищного бюджету повернено
6192,18грн. невикористаних коштів.
Видатки здійснювались за рахунок передачі коштів з загального до
спеціального фонду селищного бюджету (профіцит загального та дефіцит
спеціального фонду селищного бюджету).
3719800 Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання
програм соціально – економічного розвитку регіонів
У 2021 році з селищного бюджету у вигляді субвенції здійснено касових
видатків на суму 67 137,70 грн. по загальному фонду, з них:
- до державного бюджету Головному управлінню ДСНС України у
Вінницькій області передано субвенцію в сумі 50 000,00 грн. на виконання
заходів передбачених «Програмою поліпшення пожежної, техногенної безпеки,

цивільного захисту населених пунктів та об’єктів усіх форм власності, розвитку
інфраструктури пожежно - рятувальної служби Вороновицької селищної
територіальної громади на 2021 рік». Субвенційні кошти передані згідно
рішення 14 (позачергової) сесії VIII скликання Вороновицької селищної ради
від 19 серпня 2021 року. До Вороновицького селищного бюджету повернено
162,30 грн. невикористаних коштів.
- до державного бюджету Головному управлінню Національної поліції у
Вінницькій області передано субвенцію в сумі 537330,00 грн. на виконання
Комплексної оборонно-правоохоронної програми «Безпека Вороновицької
територіальної громади – взаємна відповідальність влади та громад», з них: по
загальному фонду перердано 17 300,00 грн. та повернено до місцевого
бюджету Вороновицької ТГ 30,0 грн.; по спеціальному фонду передано
субвенції в сумі 520 000,00 грн., з яких 1 000,00 грн. повернено до місцевого
бюджету Вороновицької ТГ. Субвенційні кошти передані згідно рішення 10
(позачергової) сесії VIII скликання Вороновицької селищної ради від 24 червня
2021 року
Видатки здійснювались за рахунок передачі коштів з загального до
спеціального фонду селищного бюджету (профіцит загального та дефіцит
спеціального фонду селищного бюджету).
ФІНАНСУВАННЯ
Джерелом фінансування місцевого бюджету по загальному фонду є
дохідна частина селищного бюджету та кошти вільного залишку, що склався
станом на 01.01.2021року.
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 01.01.2021року.
КРЕДИТУВАННЯ
Протягом 2021року відсутнє надання та повернення кредитів.
Станом на 01.01.2022 року відсутня дебіторська заборгованість по загальному
фонду селищного бюджету.
Станом на 01.01.2022 року існує кредиторська заборгованість по загальному
фонду селищного бюджету
КПК 0614030 – 01 – 1391,88грн., кредиторська заборгованість по оплаті
енергоносіїв
КПК 0614060 – 01 – 642,08грн., кредиторська заборгованість по оплаті
енергоносіїв
КПК 12160 – 01 – 249960,12грн., кредиторська заборгованість по оплаті
енергоносіїв

Станом на 01.01.2021 року відсутня дебіторська та кредиторська заборгованість
по спеціальному фонду селищного бюджету.

