
Про підсумки виконання
бюджету 

Боратинської сільської 

територіальної громади за 2021 рік



Надходження власних та

закріплених доходів загального

фонду (без урахування

міжбюджених трансфертів) за 2021

року становить 185 072,8 тис.грн, або

108,5 відсотка до плану на звітний

період. Понад план одержано

14 466,8 тис.грн податкових та

неподаткових надходжень.

Порівняно з показником 2020 року

надходження власних доходів до

загального фонду бюджету

Боратинської сільської

територіальної громади зросли на

22,7 відсотка.

До бюджету Боратинської сільської територіальної громади в 2021 році надійшло 

259 177,2 тис.грн податків, зборів та інших платежів, у тому числі ‒ до загального фонду 

252 340,5 тис.грн (106,0 відсотка до уточненого плану), до спеціального фонду – 6 836,7 

тис. гривень. У загальному обсязі надходжень міжбюджетні  трансферти становили 

70 742,1 тис.грн, їх питома вага у структурі надходжень – 27,3 відсотка.

ДОХОДИ

 



ПДФО
Базовим джерелом наповнення загального фонду бюджету територіальної громади 2021

року залишався податок на доходи фізичних осіб, питома вага якого склала 74,7 відсотка до
загального обсягу власних доходів бюджету територіальної громади.

Надходження цього податку за звітний рік становить 138 171,8 тис.грн, що 110,9 відсотка до
річного плану. Понад планові призначення отримано 13 551,2 тис. гривень.

В порівнянні з 2020 роком надходження податку на доходи з фізичних осіб (включаючи
громади та сільські ради, які доєдналися до Боратинської громади) збільшилися на 22 739,7
тис.грн, або на 21,3 відсотка.

Збільшення пов’язано із ростом соціальних
стандартів (мінімальна заробітна плата),
збільшенням кількості платників даного
податку (ДПДГ «Перемога» ВІАПВ НААН в 2021
році перехід із спрощеної на загальну
систему оподаткування; реєстрація суб’єктів
господарювання на території громади ПП
АКВАТЕРИТОРІЯ-ВОЛИНЬ ПП, ТОВ ВОЛТРАНС,
ТОВ ВУЛФ-К, ТОВ ДСД ФІНАНС, ТЗОВ
ЗАХІДБІЗНЕСПАРТНЕР, ТОВ ЄВРО-БЕТОН Т-А,
ТОВ «ВКФ ПЕТРІВСЬКЕ», ТОВ «Квадро-Пласт»,
ТОВ «УКРАВІТ САЙЕНС ПАРК», ТОВ
ТРАНСДЕНІРОМ).



Найбільшими платниками з податку на доходи з фізичних осіб, що сплачується

податковими агентами, із доходів платника податку у вигляді заробітної плати є:

товариства з обмеженою відповідальністю «Кромберг енд Шуберт Україна»

(71 491,4тис.грн), «Волинь-зерно-продукт» (10 596,7тис.грн), ПрАТ ГНІДАВСЬКИЙ

ЦУКРОВИЙ ЗАВОД (7 165,4 тис.грн), СГПП «РАТЬ» (5 027,5 тис.грн), ТОВ Біо ПЕК (1 319,3

тис.грн), ТЗОВ «РБП ТРАНС-МОСТ» (1 374,7 тис.грн), ПП «Фабрика солодощів ЛАСКА»

(1006,2 тис.грн), ТОВ «ЛУЦЬКА АГРАРНА КОМПАНІЯ» (957,6 тис.грн), ПП ПРАГМАТЕК

(710,5 тис.грн), Сг ТзОВ «Городище» (598,0 тис.грн), ТОВ «Укравіт Агро» (571,4 тис.грн),

СГПП «Вікторія» (552,2 тис.грн), ТзОВ «Україна-Баїв» (459,3 тис.грн), ТзОВ «АГРО ЗАХІД»

(399,4 тис.грн); питома вага сплаченого податку по цих платниках становить 74,0

відсотка або 102 229,6 тис. гривень.

В структурі власних надходжень загального фонду бюджету територіальної

громади за 2021 рік 24 відсотків займають в цілому надходження єдиного податку,

податку на майно і акцизного податку та один відсоток – усі інші надходження

бюджету територіальної громади.

Місцевим податкам і зборам належить друге місце за обсягом надходжень

загального фонду бюджету територіальної громади, питома вага яких становить –

17,0 відсотка до обсягу власних доходів загального фонду бюджету територіальної

громади.

Надходження місцевих податків і зборів за звітний рік становить ‒ 31 413,4 тис.грн,

або 101,5 відсотка до уточнених показників 2021 року.



Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки

 В 2021 році надходження податку на нерухоме майно, відмінне від земельної

ділянки, становлять 3 798,8 тис.грн, або 102,2 відсотка до уточнених показників.

Понад план надійшло 80,7 тис.грн, та на 770,0 тис.грн більше надходжень 2020

року. Найбільший ріст відмічається по податку на нерухоме майно, відмінне від

земельної ділянки, сплачений юридичними особами, які є власниками об`єктів

нежитлової нерухомості, в порівнянні до показника 2020, ріст складає 35,4

відсотка.

Земельний податок та орендна плата за землю

 Надходження плати за землю за звітний рік складають 5,5 відсотка до загального

обсягу власних надходжень загального фонду бюджету громади. Орендної плати

за землю та земельного податку надійшло 10 109,6 тис.грн, або 104,2 відсотка до

уточнених показників 2021 року (+404,9 тис.грн), та на 1 261,9 тис.грн більше

аналогічних надходжень за 2020 рік.

 Збільшення надходжень пов’язано із затвердженням в 2020 році нової нормативно-

грошової оцінки земель населених пунктів с.Рованці, с.Цеперів, с.Промінь,

с.Новостав, с.Мстишин, с.Лучиці, с.Коршовець, с.Городище, с.Баїв, с.Боратин,

с.Голишів, с.Вербаїв; збільшенням кількості платників земельного податку.



 Найбільшими платниками земельного податку є ТзОВ «АГРОТЕХЦУКОР» (1 406,0

тис.грн), ДП «ЗАВОД ЯКІСНИХ БЕТОНІВ» (1 271,4 тис.грн), ДПДГ «Перемога» ВІАПВ

НААН (773,9 тис.грн), ТОВ ФОНДТРАНС (227,5 тис.грн), СгТзОВ «Городище» (286,0

тис.грн), АТ «УКРАЇНСЬКА ЗАЛІЗНИЦЯ» (222,0 тис.грн), ТзОВ «Волинь-зерно-продукт»

(146,6 тис.грн), ТЗОВ «ПАНХІМ-ІНВЕСТ» (122,2 тис.грн); орендної плати за землю: ПрАТ

«СКФ УКРАЇНА» (403,1 тис.грн), СПП «Рать» (568,6 тис.грн), ПМ ПОЛУМ'Я (293,3 тис.грн),

ЛТД ВКТОВ «Луцький цегельний завод N1» (278,0 тис.грн), ПАТ «УКРНАФТА» (152,1

тис.грн), СГПП «ШИРОКЕ ПОЛЕ» (136,2 тис.грн).

 Основними платниками 

(81,87 відсотка) даного 

виду платежу є юридичні 

особи. За часткою 

наповнення у 2021 році 

орендна плата за землю 

становить 28,8 відсотка 

(2 916,5 тис.грн), а 

земельний податок – 71,2 

відсотка (7 193,1 тис.грн).



Єдиний податок

 Єдиний податок становить 55,3 відсотка місцевих податків і зборів і, відповідно,

9,4 відсотка власних доходів загального фонду бюджету громади.

 В 2021 році до загального фонду бюджету територіальної громади надійшли

кошти єдиного податку в сумі 17 381,4 тис.грн, що на 2 138,6 тис.грн більше

аналогічного періоду минулого року (приріст 14 відсотків). Планові показники

2021 року виконано на 99,8 відсотка.

 Зменшення надходжень єдиного податку у звітному році пов'язано із відсутністю

сплати податку з сільськогосподарських товаровиробників за ІV квартал 2020

року (-219,5 тис.грн). Кошти, які були заплановані в показниках 2021 року,

сплачено в грудні 2020 року по СГПП «РАТЬ», Сг ТзОВ «Городище», СГПП «ШИРОКЕ

ПОЛЕ», ТОВ «ЛУЦЬКА АГРАРНА КОМПАНІЯ».

 Найбільшими платниками єдиного податку з юридичних осіб є: ПП ДЕЛЬТА-ДОР

(315,0 тис.грн), ПП НАДІЯ-СК (136,0 тис.грн), ТОВ ЛУЦЬКТЕПЛОЕНЕРГО (131,5

тис.грн), ТОВ ДЕЛЬТА-7 (114,7 тис.грн), ПОЛОНКІВСЬКЕ СТ (77,5 тис.грн); єдиного

сільськогосподарського податку є: ТзОВ «Україна-Баїв» (441,8 тис.грн), СГПП

«РАТЬ» (1200,4 тис.грн), СГПП ВIКТОРIЯ (260,0 тис.грн), Сг ТзОВ «Городище» (310,6

тис.грн), СГПП «ШИРОКЕ ПОЛЕ» (141,2 тис.грн), ТОВ «ЛУЦЬКА АГРАРНА КОМПАНІЯ»

(341,3 тис.грн).



Акцизний податок 

 Надходження акцизного податку з реалізації суб`єктами господарювання

роздрібної торгівлі підакцизних товарів за 2021 рік становить 2 116,5 тис.грн, що

складає 104,8 відсотка до запланованих показників (+96,1 тис.грн) та на

767,0 тис.грн, або на 56,8 відсотка більше надходжень 2020 року.

За січень-грудень 2021 року до бюджету територіальної громади обсяг акцизного

податку з виробленого в Україні пального та ввезеного на митну територію України

пального становить 11 096,0 тис.грн:



- акцизного податку з виробленого в Україні пального – 2 523,2 тис.грн, або 102,1

відсоток до уточненого показника 2021 року;

- акцизного податку з ввезеного на митну територію України пального ‒ 8 572,8

тис.грн, або 101,9 відсотка до уточненого показника 2021 року.

 В порівнянні з 2020 роком надходження акцизного податку до бюджету

територіальної громади зросли на 30,3 відсотка або на 3 068,6 тис. гривень.

Податок на прибуток

 До загального фонду бюджету територіальної громади зараховується 10% податку

на прибуток підприємств та фінансових установ недержавної форми власності

відповідно до статті 64 Бюджетного кодексу України.

 У звітному періоді до бюджету територіальної громади податку на прибуток

підприємств надійшло 2,0 тис.грн, що на 16,5 тис.грн менше в порівняні з 2020 роком.

Надходження по даному податку надійшли від ВКП Грань – 1,2 тис.грн, КП

Райтеплобуд – 0,8 тис. гривень. Спад надходжень пов’язано із зменшенням сукупного

доходу за показниками звіту про фінансові результати, по ВКП Грань.

Рентна плата та плата за використання інших природних ресурсів

 Надходження рентної плати та плати за використання інших природних ресурсів

склали 76,1 тис.грн, що становить 52,9 відсотка до річного показника 2021 року.

Зменшення надходжень рентної плати пов’язано із зменшенням вирубки деревини

(ліміти використання лісових ресурсів).



Транспортний податок, туристичній збір

 Виконання транспортного податку в 2021 році становить 127,3 відсотка до

уточненого показника, надійшло 116,7 тис. гривень.

 У порівнянні з аналогічним періодом минулого року надходження зменшились на

43,7 тис. гривень.

 Надходження туристичного збору у звітному році становлять 6,9 тис.грн, або 100,0

відсотків до уточнених показників 2021 року та на 3,0 тис.грн більше надходжень

2020 року.

Неподаткові надходження

 Неподаткові надходження в сукупній сумі власних надходжень до загального

фонду складають майже 1 відсоток.

 Виконання за 2021 рік неподаткових надходжень становить в загальному обсязі

2 197,0 тис.грн, що на 135,2 тис.грн більше до уточнених показників 2021 року та

майже в 3 рази більше відповідного показника 2020 року.

Інші податкові надходження

 Інших надходжень до загального фонду бюджету сільської територіальної

громади за 2021 рік надійшло 103,5 тис.грн., що на 19,3 тис.грн менше, ніж у 2020

році.



Спеціальний фонд бюджету територіальної громади 

 Доходи спеціального фонду бюджету сільської територіальної громади за 2021

рік (з врахування міжбюджетних трансфертів) склали 6 836,7 тис.грн (у тому числі

субвенція з місцевого бюджету на фінансове забезпечення будівництва,

реконструкції, ремонту і утримання автомобільних доріг загального користування

місцевого значення, вулиць і доріг комунальної власності у населених пунктах за

рахунок відповідної субвенції з державного бюджету – 3 444,4 тис.грн).

 Виконання власних доходів спеціального фонду бюджету територіальної

громади становить 71,3 відсотка до річного плану (3 362,3 тис.грн).

 



 Кошти від відшкодування втрат сільськогосподарського і лісогосподарського

виробництва в 2021 році відсутні.

 За рахунок міжбюджетних трансфертів, бюджет громади в 2021 році отримав

кошти субвенції з місцевого бюджету на здійснення підтримки окремих закладів

та заходів у системі охорони здоров’я за рахунок відповідної субвенції з

державного бюджету – 30,0 тис.грн (кошти освоєно в повному обсязі); кошти

субвенції з місцевого бюджету на фінансове забезпечення будівництва,

реконструкції, ремонту і утримання автомобільних доріг загального користування

місцевого значення, вулиць і доріг комунальної власності у населених пунктах за

рахунок відповідної субвенції з державного бюджету – 3 444,4 тис.грн (кошти

освоєно в повному обсязі).



Видатки

Виконання видаткової частини бюджету Боратинської сільської

територіальної громади за 2021 рік становить 247 004,2 тис.грн, в тому числі

по загальному фонду – 219 754,5 тис.грн (93,7% до уточненого плану на рік),

по спеціальному фонду – 27 249,7 тис.грн (54% до уточненого плану на рік).

У звітному році по загальному фонду бюджету територіальної громади

на фінансування соціально-культурних галузей спрямовано 155 078,6 тис.

гривень. При цьому, на соціальний захист і соціальне забезпечення

населення спрямовано 2 207,5 тис.грн (1% до загального обсягу

використання по загальному фонду), на фінансування установ та закладів

освіти –115 257,0 тис.грн (52,4% до загального обсягу використання по

загальному фонду), охорони здоров’я –4 385,9 тис.грн (2% до загального

обсягу використання по загальному фонду), культури і мистецтва – 5 724,2

тис.грн (2,6% до загального обсягу використання по загальному фонду),

фізичної культури і спорту – 1 559,0 тис.грн (майже 1,0 % до загального

обсягу використання по загальному фонду).



Структура касових видатків по галузях за 2021 рік характеризується такими 

показниками (з врахуванням міжбюджетних трансфертів):



 Протягом звітного року забезпечено своєчасну виплату заробітної плати
працівникам бюджетних установ з врахуванням введення з 1 січня 2021 року
мінімальної заробітної плати в розмірі 6 000 гривень, з 1 грудня 2021 року –
6 500 гривень; посадового окладу для працівника І тарифного розряду Єдиної
тарифної сітки з 1 січня 2021 року у сумі 2 670 гривень, з 1 грудня 2021 року –
2 893 гривень. На заробітну плату з нарахуваннями направлено 130 040,9
тис.грн, або 59,2 відсотка від загального обсягу загального фонду бюджету
територіальної громади. Станом на 01 січня 2022 року прострочена
кредиторська заборгованість по зазначених виплатах бюджету Боратинської
сільської територіальної громади відсутня.

 Використання витрат на оплату спожитих бюджетними установами
енергоносіїв, придбання продуктів харчування та медикаментів спрямовано
відповідно 8 042,9; 1 773,5 та 42,3 тис. гривень.

 Виконання видаткової частини спеціального фонду бюджету територіальної
громади за рахунок власних надходжень бюджетних установ у 2021 року
становить 3 102,8 тис.грн, за рахунок інших коштів спеціального фонду – 24
146,9 тис. гривень.

 У 2021 році за рахунок коштів бюджету громади та трансфертів з державного
бюджету реалізовувалося 23 місцевих програм із загальним обсягом
запланованих витрат 29 882,7 тис. гривень. На вказані цілі у 2021 році
використано 27 232,5 тис.грн, що складає 91,1 відсоток до бюджетних
призначень запланованих на рік.



Інформація 

щодо використання коштів бюджету громади територіальної громади

на реалізацію місцевих програм у 2021 році (тис.грн)

Назва програми

Передбачено 

в бюджеті на 

2021 рік

Фактично 

використано 

Програма розвитку та підтримки обдарованих і талановитих учнів Боратинської 
сільської ради на 2019-2021 роки

50,0 21,0

Програма надання одноразової допомоги дітям сиротам і дітям позбавлених 
батьківського піклування, яким виповнилося 18 років на 2019-2021 роки

10,9 7,2

Програма надання фінансової підтримки комунальному некомерційному підприємству 
«Луцький районний центр первинної медико-санітарної допомоги на 2021 рік»

973,5 972,0

Програма надання фінансової підтримки комунальному некомерційному підприємству 
«Центр первинної медико-санітарної допомоги Боратинської сільської ради» на 2021 рік

3464,8 3413,8

Програма оздоровлення та відпочинку дітей Боратинської сільської ради 108,0 108,0

Програма «Ініціативна молодь» на 2020-2022 роки 40,0 40,0

Програма соціального захисту на 2021-2023 роки 3579,3 3322,3

Програма забезпечення громадян Боратинської сільської ради, які стражлають на 
рідкісні (орфанні) захворювання, лікарськими засобами на 2021-2023 роки

151,8 145,7

Програма забезпечення виконання заходів мобілізаційної підготовки та територіальної 

оборони, підготовки молоді до військової служби, проведення призову громадян на 

військову службу,  приписки громадян до призовної дільниці та соціальної підтримки 

сімей військовослужбовців, які прийняті на військову службу за контрактом на 
території Боратинської об’єднаної територіальної громади

10,0 10,0

Програма розвитку культури Боратинської сільської ради на 2021-2023 роки 840,0 839,3

Програма розвитку фізичної культури і спорту громади на 2021-2023 роки 1033,0 722,3



Назва програми

Передбачено 

в бюджеті на 

2021 рік

Фактично 

використано 

Програма благоустрою населених пунктів Боратинської сільської ради на 2021-2023 роки 8725,4 8223,4

Програма відшкодування різниці в тарифах по ВКП «Грань» 710,0 709,8

Цільова соціальна програма забезпечення житлом дітей-сиріт, дітей позбавлених 

батьківського піклування та осіб з їх числа на 2021-2023 роки
567,9 483,0

Програма підтримки індивідуального житлового  будівництва на селі "Власний дім" 121,4 115,5

Комплексна програма розвитку галузі агропромислового комплексу громади на 2021-

2023 роки
1553,4 875,0

Програма підтримки комунального підприємства «Боратин» на 2019-2021 роки 7068,0 6640,9

Програма «Охорона навколишнього природного середовища на 2018-2021 роки» 645,3 352,7

Програма покращення функціонування Центру обслуговування платників Луцької 

державної податкової інспекції на 2020-2023 роки
20,0 20,0

Програма «Поліцейський офіцерам громади» Боратинської сільської ради на 2020-2022 

роки 
20,0 20,0

Програма «Підтримки органів виконавчої влади Луцького району на 2021 рік» 90,0 90,0

Програма забезпечення особистої безпеки громадян та протидії злочинності на 2021-

2023 роки 
50,0 50,0

Програма захисту населення і території від надзвичайних ситуацій техногенного і 

природного характеру на 2019-2023 роки 
50,0 50,0

Разом 29 882,7 27 232,5



БУДІВНИЦТВО
 За рахунок вільних залишків освітньої субвенції, які утворилися на 01 січня 2021

року, в звітному році розподілено 9 370,4 тис. гривень. Кошти освоєно в сумі 6

402,6 тис.грн, в тому числі за напрямками: капітальний ремонт харчоблоку

КЗЗСО «Радомишльський ліцей» та виготовлення проекто-кошторисної

документації – 1 614,1тис.грн; капітальний ремонт харчоблоку КЗЗСО

«Ратнівський ліцей» та виготовлення проектно-кошторисної документації – 1

608,7 тис.грн; капітальний ремонт харчоблоку КЗЗСО «Гіркополонкіський

ліцей» та коригування проектно-кошторисної документації – 1 529,0 тис.грн;

капітальний ремонт приміщень під класи загальноосвітньої школи I-III ст.

села Рованці – 476,7 тис.грн; капітальний ремонт встановлення систем

пожежної сигналізації КЗЗСО «Лаврівський ліцей» - 151,0 тис.грн; виготовлення

проектної документації по облаштуванню пожежної сигналізації та

здійснення робіт по встановленню пожежної сигналізації КЗЗСО «Лаврівський

ліцей» - 19,2 тис.грн; оснащення ресурсної кімнати КЗЗСО «Радомишльський

ліцей» - 29,3 тис.грн; оновлення навчальної та матеріально-технічної бази

закладів загальної освіти – 974,6 тис. гривень.



 У 2021 році з бюджету територіальної громади освоєно 2 992,1 тис.грн на
проведення капітальних робіт об`єктів житлово-комунального господарства. За
рахунок цього ресурсу здійснено реконструкцію водопроводів в загальному
обсязі 1 405,1 тис.грн (с.Лаврів – 1 189,3 тис.грн, с.Ратнів – 110,0 тис.грн, с.Гірка
Полонка – 105,8 тис.грн); проведено реконструкцію вуличного освітлення в
загальному обсязі 1 587,0 тис.грн, в тому числі: «Реконструкція вуличного
освітлення вул.Сонячна с.Суховоля» - 49,6 тис.грн, «Реконструкція вуличного
освітлення від ТП№28470 вул.Вишнева с.Новостав» - 1 304,7 тис.грн,
«Реконструкція електроустановок освітлення доріг по вул.Світлій с.Боратин від
КТП-723» - 152,4 тис.грн, «Розроблення робочого проекту на реконструкцію ЛЕП-
04кВ від Тп-28402 до ВРП-0,4Кв гр.буд.та споруди КЗЗСО Г.Полонка» - 8,0 тис.грн,
«Виготовлення проектно-кошторисної документації на «Реконструкцію
зовнішнього освітлення по вул.Горохівська с.Гірка Полонка (автомобільна
дорога Н-17 Львів-Радехів-Луцьк)» - 34,3 тис.грн, «Виготовлення проектно-
кошторисної документації по об’єкту «Реконструкція електроустановок
освітлення доріг від КТП-29598 та КТП-29556 вул.Лісова с.Рованці» - 20,7 тис.грн,
«Виготовлення проектно-кошторисної документації від КТП-28819 та КТП-28823
вул.Івана Купала с.Рованці» - 17,3 тис. гривень.

 В 2021 році з бюджету територіальної громади профінансовано 44,1 тис.грн на
проведення капітального ремонту фельшерсько-акушерського пункту по
вул.Лесі Українки, 76 с.Коршів.



 На проведення капітальних робіт по закладах освіти у звітному році

профінансовано 2 667,5 тис. гривень. Кошти спрямовано за напрямками:

«Капітальний ремонт харчоблоку ЗОШ І-ІІІ ступеня на вул.Шкільній, 1 в с.Лаврів

Луцького району Волинської області» - 336,1 тис.грн; «Капітальний ремонт

(утеплення) дошкільного закладу с.Баїв» - 549,8 тис.грн; «Капітальний ремонт

будівлі ЗОШ І-ІІІ ступенів по вул.Центральній, 6 в с.Боратин Луцького району

Волинської області (код ДК021:2015 45312000-7 Встановлення систем аварійної

сигналізації та антен)» - 128,9 тис.грн; «Реконструкція дитячого садка (добудова

двох груп) на вул. Центральній, 20 в с.Боратин Луцького району Волинської

області» - 1 263,4 тис.грн; «Реконструкція дитячого садочка на 80 місць в

с.Радомишль, вул.Центральна, 47 Луцького району Волинської області» - 200,0

тис.грн; розроблення проектно-кошторисної документації та експертизи по

об’єкту «Капітальний ремонт ЗОШ І-ІІІ ст с.Боратин» - 189,3 тис. гривень.

 В звітному році використано 1 663,2 тис.грн на проведення капітальних робіт по

закладах культури. За рахунок цих коштів проведено капітальних ремонт двох

об’єктів, а саме: «Капітальний ремонт будинку культури с.Баківці» - 1 053,5

тис.грн; виготовлення технічного нагляду по об’єкту «Капітальний ремонт даху

будинку культури с.Радомишль» - 603,4 тис.грн та виготовлення робочого проекту

за напрямком «Капітальний ремонт з утеплення фасаду будинку культури с.Гірка

Полонка» - 6,3 тис. гривень.



 В 2021 році бюджету Боратинської сільської територіальної громади передбачено

кошти субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів

щодо соціально-економічного розвитку окремих територій в сумі 4 300,0 тис.

гривень. Протягом року використання субвенції становить 2 426,0 тис.грн, в тому числі

за напрямками: «Придбання комп'ютерної техніки та оргтехніки для закладів освіти

Боратинської сільської ради Волинської області» - 500,0 тис.грн, «Реконструкція

дитячого садка (добудова двох груп) на вул. Центральній, 20 в с.Боратин Луцького

району Волинської області» - 1 626,0 тис.грн, «Капітальний ремонт частини

приміщень І-го поверху загальноосвітньої школи I-III ст. на вул Шевченка, 16 села

Рованці Луцького району Волинської області» - 300,0 тис. гривень.

 Залишок неосвоєних коштів станом на 01 січня 2022 року складає 1 874,0 тис.

гривень.

 На реалізацію інших заходів щодо соціально-економічного розвитку територій у

звітному році по загальному фонду використано 145,5 тис. гривень. Кошти

спрямовано на: виготовлення проектно-кошторисної документації на поточний

ремонт ФАПу на вул. Шевченка, 4 у с.Ратнів – 41,3 тис.грн; проведення технічної

інвентаризації об'єкта нерухомого майна (ФАП с.Промінь) – 2,2 тис.грн; поточний

ремонт конвекторів в ФАП с.Новостав - 4,8 тис.грн; послуги з техенічного обстеження

будівель і споруд – 49,5 тис.грн; приєднання електроустановок до електричних

мереж – 13,6 тис.грн; перевірка медичної апаратури по Боратинській амбулаторії

(повірка ЗВТ та контроль вихідних параметрів фізапаратури; аналізаторів;

ультразвукової діагностичної апаратури) - 11,5 тис.грн; придбання предметів – 22,6

тис. гривень.



Інформація щодо залишків коштів загального та спеціального 

фондів бюджету сільської територіальної сільської громади 

станом на 01 січня 2022 року,

які можуть бути спрямовані на видатки бюджету громади

Назва бюджетних надходжень
Залишок коштів 

на рахунку

ЗАГАЛЬНИЙ ФОНД

Вільні залишки коштів загального фонду 43 656,546

Освітня субвенція 4 081,479

Субвенція на підтримку осіб з особливими освітніми потребами 129,471

Субвенція на здійснення заходів щодо соціально-економічного

розвитку окремих територій
1 873,980

СПЕЦІАЛЬНИЙ ФОНД

Надходження від відшкодування втрат сільгоспвиробників 487,845

Кредитування індивідуальних сільських забудовників «Власний дім» 14,260

Фонд охорони навколишнього природного середовища 292,973

Бюджет розвитку 1 330,847

Цільовий фонд 179,168



 Для забезпечення у 2021 році ефективного управління залишками коштів бюджету
шляхом розміщення тимчасово вільних коштів на депозитних рахунках в установі
банку та з метою залучення до загального фонду відсотків за користування
тимчасово вільними коштами загального фонду, відділом фінансів забезпечено
проведення конкурсу з визначення установи банку для розміщення тимчасово
вільних коштів бюджету Боратинської сільської територіальної громади на депозитних
рахунках у 2021 році, за результатами якого визначено переможця - АТ
«Укрексімбанк» з процентною ставкою за вкладом 5,8 % річних. Протягом року на
депозитний рахунок банку було направлено 47 200,0 тис.грн загального фонду
бюджету громади, які до кінця 2021 року повернуто до бюджету. Від розміщення
тимчасово вільних коштів бюджету Боратинської сільської територіальної громади до
загального фонду бюджету залучено 1 651,1 тис. гривень.

Резервний фонд бюджету сільської територіальної громади на 2021 рік
затверджений (з урахуванням змін) в обсязі 180,0 тис гривень. Відповідно до вимог
бюджетного законодавства, ці кошти, у разі виникнення необхідності, спрямовуються на
заходи із запобігання та ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій на території громади.

 За рахунок коштів резервного фонду бюджету територіальної громади, відповідно
до розпоряджень голови сільської ради від 03.08.2021 №104/1.2 та від 13.09.2021
№135/1.2, для здійснення заходів з ліквідації наслідків стихійного лиха (пожежа),
виділено 20,0 тис.грн для надання матеріальної допомоги жителям громади.



Кредитування

 В бюджеті Боратинської сільської територіальної громади обсяг наданих

громадянам на будівництво /реконструкцію/ придбання житла, за рахунок

повернення довгострокових кредитів, становить 105,0 тис.грн; повернення кредитів

минулих років в звітному році складає – 107,3 тис. гривень.

 За рахунок фінансування місцевої Програми підтримки індивідуального

житлового будівництва на селі «Власний дім» у звітному році надано 3 пільгових

кредити індивідуальним сільським забудовникам.

 Одержувач коштів Волинський обласний фонд підтримки індивідуального

житлового будівництва на селі «Власний дім».

 Використання витрат, пов`язаних з наданням та обслуговуванням пільгових

довгострокових кредитів, наданих громадянам на

будівництво/реконструкцію/придбання житла складає 10,5 тис. гривень.

 Залишок коштів на 1 січня 2022 року за рахунок повернення довгострокових

кредитів складає 14,260 тис. гривень.



Міжбюджетні трансферти
Обсяг міжбюджетних трансфертів з державного бюджету та інших місцевих бюджетів у 2021 року
склав 70 742,1 тис.грн, у тому числі:

 субвенції з державного бюджету в загальному обсязі 65 538,2 тис.грн: освітня субвенція –
61 113,2 тис.грн (освоєно 60 004,4 тис.грн); на здійснення заходів щодо соціально-економічного
розвитку окремих територій – 4 300,0 тис.грн (освоєно 2 426,0 тис.грн); на реалізацію заходів,
спрямованих на підвищення доступності широкосмугового доступу до Інтернету в сільській
місцевості – 125,0 тис.грн (кошти в сумі 2,3 тис.грн повернуто до державного бюджету);

 субвенція з місцевого бюджету, за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету, в
загальному обсязі 5 016,4 тис.грн:

• на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами – 397,9 тис.грн
(освоєно 324,2 тис.грн);

• на проектні, будівельно-ремонтні роботи, придбання житла та приміщень для розвитку
сімейних та інших форм виховання, наближених до сімейних, підтримку малих групових будинків
та забезпечення житлом дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування – 433,0 тис.грн
(кошти освоєно в повному обсязі);

• на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти «Нова українська
школа» за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету – 711,1 тис.грн (кошти в сумі 79,6
тис.грн повернуто до державного бюджету);

• на фінансове забезпечення будівництва, реконструкції, ремонту і утримання автомобільних
доріг - 3 444,4 тис.грн (кошти освоєно в повному обсязі);

• на здійснення підтримки окремих закладів та заходів у системі охорони здоров'я – 30,0 тис.грн
(кошти освоєно в повному обсязі);

 інша субвенція з бюджету Підгайцівської сільської територіальної громади – 187,5 тис.грн
(кошти освоєно в повному обсязі).



У 2021 році за рахунок власних доходів бюджету територіальної громади, іншим
бюджетам виділено 6 622,1 тис.грн цільових субвенцій. Протягом звітного року з бюджету
територіальної громади іншим бюджетам перераховано 6 392,1 тис.грн іншої субвенції
та 230,0 тис.грн субвенції з місцевого бюджету державному бюджету на виконання
програм соціально-економічного розвитку регіонів. А саме:

 інша цільова субвенція:

 на обслуговування та надання соціальних послуг населенню даних громад в
стаціонарному відділенні с.Білостік – 589,5 тис.грн;

 на компенсацiйнi виплати на пiльговий проїзд автомобiльним транспортом окремим
категорiям громадян – 734,0 тис.грн;

 на виплати фізичним особам, які надають послуги громадянам похилого віку,
інвалідам загального захворювання, хворим які потребують сторонньої допомоги –
62,3 тис.грн; на забезпечення діяльності «Інклюзивно-ресурсний центр Підгайцівської
сільської ради» – 117,9 тис.грн;

 на оплату комунальних послуг комунальному підприємству «Луцька центральна
районна лікарня Підгайцівської сільської ради» - 1 537,4 тис.грн;

 на фінансування закладів дошкільної освіти м.Луцьк – 235,4 тис.грн;

 на функціонування полігону твердих побутових відходів у с.Брище – 1 000,0 тис.грн;

 на співфінансування проєктів та заходів, спрямованих на розвиток системи охорони
здоров'я у сільській місцевості (витрат із забезпечення телемедичним обладнанням
амбулаторій загальної практики сімейної медицини) – 30,9 тис.грн;



 для забезпечення співфінансування на придбання ноутбуків для педагогічних
працівників комунальних закладів загальної середньої освіти та їх філій для
організації дистанційного навчання, інших форм здобуття загальної середньої
освіти з використанням технологій дистанційного навчання – 3,7 тис.грн;

 на співфінансування будівництва загальноосвітної школи І-ІІІ ступеня у с.Башлики
Ківерцівського району – 2 081,0 тис.грн;

 субвенцію з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм
соціально-економічного розвитку регіонів: на виконання завдань Програми
покращення функціонування Центру обслуговування платників Луцької
державної податкової інспекції на 2020-2023 роки – 20,0 тис.грн; на виконання
завдань Програми «Поліцейський офіцер громади» Боратинської сільської ради
на 2020-2022 роки –20,0 тис.грн; на виконання Програми захисту населення і
території Боратинської сільської ради від надзвичайних ситуацій техногенного і
природного характеру на 2019-2023 роки – 50,0 тис.грн; на виконання завдань
Програми забезпечення особистої безпеки громадян та протидії злочинності на
2021-2023 роки – 50,0 тис.грн; на виконання Програми «Підтримки органів
виконавчої влади Луцького району на 2021 рік» - 90,0 тис. гривень.

Обсяг перерахованих коштів реверсної дотації з бюджету територіальної громади
до державного бюджету в 2021 року становить 32 991,2 тис.грн, питома вага до
загального обсягу профінансованих витрат на звітну дату складає 15,0 відсотків.


