
ІНФОРМАЦІЯ ПРО ВИКОНАННЯ  МІСЦЕВОГО БЮДЖЕТУ. 

 

 

За підсумками роботи за 2019 року  план доходів загального фонду бюджету 

сільської ради з урахуванням дотації і субвенції виконано на 102,9% (при уточненому 

плані 84324,3 тис. грн. фактичне виконання 86783,0 тис. грн.). Видаткову частину 

загального фонду  сільського бюджету виконано на 94,7% (при уточненому плані 76650,7 

тис. грн. фактичне виконання 72607,7грн.).  

 

Дані про виконання  загального фонду бюджету Судилківської сільської ради по доходах за 

2019 рік 

 

    (тис. грн.) 

Код Найменування доходів 
Уточнений 

план  

Касові 

видатки  
% виконання 

  Залишки на початок року    

10000000 Податкові надходження 30564,1 33436,1 109,4 

11010000 Податок та збір на доходи фізичних осіб 18344,3 20460,0 111,5 

11020200 
Податок на прибуток підприємств та 

фінансових установ комунальної власності 
0 0 0 

13000000 Рентна плата та плата за використання 

інших природних ресурсів 
2033,6 2379,6 117,0 

14000000 Внутрішні податки на товари та послуги 232,7 275,2 118,3 

18010100 Податок на нерухоме майно, відмінне від 

земельної ділянки, сплачений юридичними 

особами, які є власниками об`єктів 

житлової нерухомості 7,0 7,9 112,8 

18010200 Податок на нерухоме майно, відмінне від 

земельної ділянки, сплачений фізичними 

особами, які є власниками об`єктів 

житлової нерухомості 49,0 25,8 52,7 

18010300 

Податок на нерухоме майно, відмінний від 

земельної ділянки , сплачений юридичними 

особами,які є власниками обєктів житлової 

нерухомості  

50,0 19,8 39,6 

18010400 

Податок на нерухоме майно, відмінний від 

земельної ділянки , сплачений юридичними 

особами,які є власниками обєктів 

нежитлової нерухомості  

485,8 381,8 78,6 

18010500 Земельний податок з юридичних осіб 621,7 1011,8 162,7 

18010600 Орендна плата з юридичних осіб 3336,4 3619,4 108,5 

18010700 Земельний податок з фізичних осіб  200,8 204,4 101,8 

18010900 Орендна плата з фізичних осіб  464,2 453,8 97,8 

18011100 Транспортний податок з юридичних осіб 0 0 0 

18040000 

Збір за провадження деяких видів 

підприємницької діяльності ,що справлявся 

до 1 січня 2015 року  0,2 0 

18050200 
Єдиний податок з фізичних 

осіб,нарахований до 1 січня 2011 року  0,4 0 

18050300 Єдиний податок з юридичних осіб 364,5 117,7 32,3 



18050400 Єдиний податок з фізичних осіб 2294,1 2686,6 117,1 

18050500 
Єдиний податок з сільськогосподарських 

товаровиробників 
2080,0 1791,7 86,1 

20000000 Неподаткові надходження 720,3 887,6 123,2 

21081100 Адміністративні штрафи та інші санкції  2,9 0 

21081500 Адміністративні штрафи та штрафні санкції 

за порушення законодавства у сфері 

виробництва та обігу алкогольних напоїв та 

тютюнових виробів  86,7 0 

22012500 
Плата за надання інших адміністративних 

послуг 15,7 11,0 70,0 

22012600 Адміністративний збір за державну 

реєстрацію речових прав на нерухоме майно 

та їх обтяжень 677,0 754,9 111,5 

22012900 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 посл    

22080400 Надходження від орендної плати за 

користування цілісним майновим 

комплексом та іншим майном, що 

перебуває в комунальній власності  27,4 31,9 116,4 

22090100 Державне мито 0,2 0,2  

  РАЗОМ ДОХОДІВ 31284,4 34323,7 109,7 

  ТРАНСФЕРТИ 53039,9 52459,2 98,9 

  ВСЬОГО ДОХОДІВ  84324,3 86782,9 102,9 

 

 

            Найбільшими  бюджетоутворюючими підприємства Судилківської ОТГ є: ТОВ 

«Лотівка-Еліт»- перераховано до бюджету сільської ради 5784,3 тис. грн. , питома вага 

надходжень до загального фонду становить 16,8%, ДУ «Шепетівська виправна колонія № 

98 » перераховано 4202,6 тис.грн., питома вага надходжень до загального фонду становить 

12,2 % , «ДП» Шепетівський лісгосп» перераховано до  сільського бюджету 2405,2 тис. 

грн. ,питома вага надходжень до загального фонду становить 7,0 % ,ТОВ« Подільський 

господар» перераховано 1440,1 тис.грн., питома вага надходжень до загального фонду 

становить 4,2%, ТОВ « Євразія-Сервіс » перераховано до  сільського бюджету 505,2 тис. 

грн. ,питома вага надходжень до загального фонду становить 1,5%, ТОВ«Шепетівський 

гранкар»єр» перераховано 1449,9 тис.грн., питома вага надходжень до загального фонду 

становить 4,2 %,  

ТОВ «Трейд –Агро» перераховано до  сільського бюджету 570,0 тис.грн питома вага 

надходжень до загального фонду становить 1,7 %,ПП «Врожай-Агро -1» перераховано 

496,4тис.грн., питома вага надходжень до загального фонду становить 1,4%, ПП «МВМ-

13» перераховано до  сільського бюджету 547,8 тис.грн ,питома вага надходжень до 

загального фонду становить 1,6%. 

                                                             
             За 2019 рік виконання доходної частини загального фонду  сільського бюджету  

без урахування міжбюджетних трансфертів склало 34323,7 тис. грн. при уточненому плані 

31284,4 тис. грн., або 109,7 %. Планові показники доходної частини бюджету виконані по 



всіх видах податків.       Найбільшим платником ПДФО  по  Судилківській сільській раді у 

2019 році є: ТОВ « Лотівка - Еліт»- перераховано до бюджету сільської ради 4034,6 тис. 

грн.,  ТОВ« Подільський господар» - перераховано 940,4 тис. грн., ТОВ «Євразія-Сервіс» - 

перераховано до  сільського бюджету 505,2 тис. грн.  За 2019 рік до  сільського бюджету 

по податку  та збору  на доходи фізичних осіб надійшло коштів в сумі 20460,0 тис. грн. 

Збільшення надходження  в порівнянні з 2018 роком відбулося за рахунок підвищення 

заробітної плати. 

      По акцизному податку з реалізації суб’єктами господарювання роздрібної торгівлі 

підакцизних товарів надійшло коштів в сумі 275,2 тис. грн. Найбільшими платниками 

акцизного податку є:Безкоровайна Л.В. -161,8 тис. грн., Кравчук І.М.-3,2 тис. грн., 

Брусакова Н.С.-8,8 тис. грн. Конончук А.О.- 6,9 тис.грн.,Поліщук Н.В.-16,2 тис. грн. 

Збільшення надходжень по акцизному податку відбулося за рахунок змін законодавства 

України збільшення  ставок  відповідно норм Податкового кодексу України. 

         Надійшло коштів по податку  на майно  в сумі 5724,7 тис. грн .Найбільшими 

платниками  податку є:ТОВ «Трейд Агро» -549,2 тис .грн., ТОВ «Городище Агро» -25,4 

тис. грн.,ПАТ  

« Шепетівський гранкар’єр » -1310,4 тис .грн.,ТОВ « Подільський господар»- 444,2 тис. 

грн. Збільшення надходження  в порівнянні з 2019 роком відбулося за рахунок 

підвищення   мінімальної заробітної плати. 

       По єдиному податку  надійшло коштів у сумі 4596,4 тис. грн.. Найбільшими 

платниками податку є :ТОВ « Лотівка Еліт»- 1257,6 тис. грн.,ПП «Врожай-Агро-1»-35,5 

тис. грн.,Куряшкін С.В.-77,1 тис. грн. Шамасурян А.Г.-169,8 тис. грн.,Юзькова Є.В.- 19,6 

тис. грн., Чмир В.М.-19,0 тис. грн.,  Луценко В.М.- 66,5 тис. грн.,Сінтюк Г.М..-184,7 тис. 

грн.,Поліщук Д.А.-27,8 тис. грн.,Березенська Т.В.-32,8 тис. грн.,. ПП «Дорстрой – 

Шепетівка»- 26,7 тис. грн. В порівняні з 2018 роком збільшення відбулося за рахунок  для 

платників І групи –  збільшення розміру прожиткового мінімуму для працездатних 

осіб.;для платників ІІ групи —   збільшення  розміру мінімальної заробітної плати. для 

платників ІІІ групи —  збільшення доходу. 

       По податку адміністративні збори та платежі, доходи від некомерційної господарської 

діяльності надійшло коштів в сумі 798,0 тис. грн. Найбільше коштів надійшло від податку  

адміністративний збір за державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх 

обтяжень – 754,9 тис грн. Найбільшими платниками цього податку є : ФОП Мельник О.Г.-

299,0тис. грн. ТОВ «Мрія Фармінг Поллісся» -215,6 тис. грн.,ТОВ «Єлисейські поля »- 8,9 

тис. грн. , ТОВ «Перемога -2003 » -20,4 тис. грн.,  Порівняно з минулим роком 

надходження збільшились на 13,3 % або 88,2 тис. грн 

 

 

Дані про виконання  загального фонду бюджету Судилківської сільської ради по 

видатках за  2019 рік 

                                                                                                                             ( тис.грн.) 

Код Найменування видатків 
Уточнений 

план  

Фактичні 

видатки  

% 

виконання 

0150 Державне управління 8407,8 8385,0 99,7 

1010   Дошкільна освіта 9090,2 9001,2 99,0 

1000 Освіта, вечірня, метод.забезпеч 48098,4 44602,3 92,7 

3000 
Соціальний захист та соціальне 

зебезпечення 786,6 786,6 100,0 

3242 
Інші видатки на соціальний захист 

населення 550,0 548,3 99,7 



  

 

По видатках сільської ради бюджет загального фонду становить при плані 76650,8 

тис.грн. фактично 72607,7 тис.грн., що становить 94,7%. 

Управління  

                На 2019 р.  заплановано кошти в сумі 8407,8 тис.грн. фактично використано 

8385,0 тис.грн., що становить  99,73%. Виплачена заробітна плата,нарахування на 

заробітну плату в сумі 7671629,09 грн. 

Придбання канцтоварів, марки, бланки, господарчі товари, журнали, періодичні видання – 

98071 грн. 12 коп., придбання бензину для заправки службового автомобіля – 106131 грн. 

00 коп., запасні частини для поточного ремонту службового автомобіля – 16777 грн. 91 

коп., бензокоса, бензопила – 17300 грн. 00 коп., радіо – 1254 грн. 00 коп., сигналізатори 

газу – 1790 грн. 00 коп., банер – 1700 грн. 00 коп., юпси – 4310 грн. 00 коп. 

Оплата послуг зв’язку. – 11857 грн. 95 коп., обов’язкове страхування – 408 грн. 24 коп., 

тех. обслуговування котельні – 11070 грн. 00 коп., заправка та рем. картриджа – 16915 грн. 

00 коп. , доступ до сайту – 41832 грн. 00 коп., юридичні послуги та інші сплати– 61000 

грн. 00 коп., ремонт службового автомобіля – 850 грн. 08 коп., опублікування оголошення 

– 19637 грн. 35 коп., послуги охоронної системи – 12460 грн. 00 коп., поштові послуги – 

5759 грн. 00 коп.,  заправка вогнегасників – 105 грн. 00 коп., за перевірку електронного 

ключа – 600 грн. 00 коп., за проведення перекваліфікації – 2950 грн. 00 коп., за перевірку 

димових вентиляцій – 315 грн. 00 коп., за виготовлення наземних літр – 31400 грн. 00 коп., 

проведення очистки каналізації – 3733 грн. 08 коп.  

Відрядження  -22672 грн. 70 коп .Оплата за електроенергію -40000 грн. 00 коп -. 

Оплата за спожитий газ, розподіл та транспортування. -162842 грн. 07 коп.  коп. – штрафні 

санкції, земельний податок. 19642 грн. 39 коп .  

Заборгованість відсутня. 

Місцева пожежна охорона   

              На 2019 рік  заплановано суму 729,0 тис.грн. фактично використано 726,0 

тис.грн., що становить 99,58  %: Виплачена заробітна плата,нарахування на заробітну 

плату в сумі 614411,46 грн. 

Придбання бензину для заправки пожежного автомобіля – 67524 грн. 00 коп., запасні 

частини для поточного ремонту пожежного автомобіля – 7948 грн. 00 коп., господарчі 

товари – 4139 грн. 10 коп., за спец.одяг – 28700 грн. 00 коп. 

Обов’язкове страхування пожежників – 3202 грн. 96 коп. 

Заборгованість відсутня. 

Дошкільна освіта 

На бюджеті сільської ради знаходиться 8 закладів дошкільної освіти. На них витрачено за 

2019 рік 9001,2 тис.грн. при плані 9090,2 тис. грн., що становить 99,02 %: Недовиконання 

видаткової частини відбулося внаслідок залишків коштів по відрядженнях, змін потреб у 

4000 Культура і мистецтво 3932,1 3901,3 99,2 

6030  Благоустрій міст,сіл,селищ 1569,1 1560,2 99,4 

7130 Здійснення заходів із землеустрою 436,1 436,1 100,0 

7460 Дороги комунального значення 0 0  0 

8130 Місцева пожежна охорона 729,0 725,9 99,6 

8700 Резервний фонд 74,5  0 

9410 медична субвенція 0 0 0 

9770 інші субвенції 2966,9 2650,8 89,3 

9800 

Субвенція з місцевого бюджету 

державному бюджету на виконання 

програм соціально-економічного розвитку 

регіонів 10,0 10,0 100,0 

 РАЗОМ 76650,7 72607,7 94,7 



послугах та залишку коштів, видатки яких мали спрямуватись на реєстраційні довідки. 

Виплачена заробітна плата,нарахування на заробітну плату в сумі 6998284,29 грн. 

Придбання палива для службового автомобіля  – 21574 грн 50 коп., канцтовари, 

господарчі товари, посуд, - 102695 грн. 98 коп., періодичні видання, журнали – 6434 грн 

92 коп., за принтера  – 19283 грн. 90 коп., будівельні матеріали  – 29205 грн. 33 коп., 

ялинки – 8985 грн. 00 коп., вогнегасники та інший пожежний  – 1419 грн. 00 коп., за 

стенди – 1210 грн. 00 коп., бойлери – 7988 грн. 90 коп., за тюлі – 24216 грн. 30 коп., 

запасні частини до службового автомобіля – 1951 грн. 00 коп. 

Медикаменти – 7195 грн. 29 коп. Продукти харчування – 592550 грн. 88 коп.  

К-ть д\днів по Судилківському ДНЗ – 9839 Вар-ть д\днів становить – 27 грн. 55 коп..,  

К-ть д\днів по Лозичанському ДНЗ – 2062 Вартість д/дня – 28 грн. 93 коп. 

К-ть д\днів по Городищенському ДНЗ – 4547 Вар-ть д\днів становить – 25 грн. 42 коп..,  

К-ть д\днів по Серединецькому ДНЗ – 2798 Вар-ть д\днів становить – 24 грн. 60 коп..,  

К-ть д\днів по Хролинському ДНЗ – 3820 Вар-ть д\днів становить – 22 грн. 25 коп..,  

К-ть д\днів по Полянському  ДНЗ – 2503 Вар-ть д\днів становить – 28 грн. 78 коп..,  

К-ть д\днів по Білокриницькому ДНЗ – 890 Вар-ть д\днів становить – 31 грн. 07 коп..,  

К-ть д\днів по Вовківецькому  ДНЗ – 504 Вар-ть д\днів становить – 30 грн. 13 коп..,  

Надійшла батьківська плата за 2019 рік   –  233771  грн. 73 коп.  

Оплата за телефон та інтернет – 12381 грн. 58 грн., за технічний контроль та цілодобове 

спостереження пож. автом. 27504 грн. 00 коп., за послуги викачки каналізації – 51875 грн. 

07 коп., технічне обслуговування котельні – 16770 грн. 00 коп., лабораторні дослідження – 

8515 грн 84 коп., перезарядка вогнегасника – 2438 грн. 00 коп., заправка картриджа та 

ремонт принтера – 1410 грн.  00 коп., обов’язкове страхування – 1315 грн. 46 коп., 

функціональне навчання – 2226 грн. 00 коп., за проведення дезинфекції та дезетерації – 

3028 грн. 74 коп., за перевірку та налагодження обладнання – 720 грн. 41 коп., за 

перевiрку димових вентиляцiй – 840 грн. 00 коп., за проведення поточного ремонту 

приміщення їдальні – 199258 грн. 80 коп. 

 Відрядження. - 941 грн. 04 коп 

 Водовідведення.- 2783 грн. 55 коп  

 Оплата за електроенергію. - 586966 грн. 47 коп 

Оплата за спожитий газ, розподіл та транспортування. 288047 грн. 74 коп   

Сплата коштів за реєстраційні довідки. -4249 грн. 60 коп  

Заборгованість відсутня. 

Освіта 

На бюджеті сільської ради знаходиться 9 загальноосвітніх шкіл. На них витрачено 

за 2019 рік 43439,1 тис.грн. при плані 46818,6 тис.грн., що становить 93,69 %: 

Недовиконання видаткової частини відбулося внаслідок залишків коштів по 

відрядженнях, змін потреб у продуктах харчування, господарчих товарах та залишок 

коштів по заробітній платі у зв’язку з оптимізацією шкіл. Виплачена заробітна 

плата,нарахування на заробітну плату в сумі 35634761,37 грн. 

Придбання палива для шкільного автобуса  – 647450 грн 00 коп., канцтовари та господарчі 

товари, електротовари  - 74949 грн. 05 коп., будівельні матеріали, фарби та інші матеріали 

для проведення поточних робіт – 154622 грн. 66 коп., шкільні журнали 7055 грн. 00 коп., 

придбання фарби до принтера та комп’ютерної периферії  11036 грн 00 коп., періодичні 

видання – 1628 грн. 10 коп., акустична система – 39000 грн. 00 коп., запасні частини до 

шкільного автобуса 81707 грн. 74 коп. , металопластикові двері в Полянську гімназію – 

26394 грн. 00 коп., меблі шкільні – 412004 грн 00 коп., м’ясорубка – 3518 грн. 00 коп.,  

хлорне вапно – 4046 грн 07 коп., ялинка – 1600 грн. 00 коп., документи про освіту - 640 

грн 08 коп., насос глибинний в Городищенську ЗОШ І-ІІІ ст.- 4036 грн. 00 коп., 

електродвигун в Судилківський ліцей - 16734 грн. 00 коп., устаткування та обладнання 

для природо-математичних кабінетів в Судилківський ліцей – 60320 грн 00 коп.., 

туристичне спорядження та туристичний одяг в Городищенську ЗОШ І-ІІІ ст. – 26500 грн. 



00 коп., мати тренувальні в Судилківський ліцей – 10920 грн. 00 коп., гвинтівки 

пневматичні – 34687 грн. 00 коп., дидактичні  матеріали .для уч.1-4 класів-132149 грн. 00 

коп.(співфінансування до субвенції НУШ – 18943,00 грн., субвенції НУШ – 113206,00 

грн.), за сучасні стiлці та столи для1-4 класів – 171600 грн. 00 коп.(співфінансування до 

субвенції НУШ – 17158,00 грн., субвенції НУШ- 154442,00 грн.), за багатофункційні 

пристрої – 40391 грн. 00 коп.(співфінансування до субвенції НУШ – 4398,20 грн., 

субвенції НУШ- 35992,80 грн.), оснащення для інклюзитивно-ресурсної кімнати – 16848 

грн. 57 коп., за пожежний інвентар та вогнегасники –  9735 грн. 00 коп., за дошку магнітну 

– 3719 грн. 08 коп., дошки обрізні для проведення поточного ремонту – 12888 грн. 00 коп., 

бензопили та бензокоси – 19700 грн. 00 коп., круги каналізаційні – 18250 грн. 00 коп. 

Медикаменти та перев’язочні матеріали.- 19780 грн. 49 коп  

Продукти харчування. -1111947 грн. 18 коп   

Кількість д\днів по ЗОШ та НВК  – 92700 

Вартість середнього д\дня по ЗОШ та НВК становить – 12 грн. 00 коп.,  

Оплата за телефон та інтернет 19410 грн. 00 грн., доступ до програмного забезпечення – 

21507 грн. 11 коп., реєстрація, діагностування та страхування шкільних автобусів та водіїв 

від нещасних випадків – 27488 грн. 50 коп., профдезинфікація та деретезація – 26038 грн. 

92 коп., технічне обслуговування котельні – 35756 грн. 00 коп., перевезення дітей – 6000 

грн 00 коп., перезарядка вогнегасника – 5193 грн. 00 грн., страхування учасників змагань – 

1804 грн. 03 коп., поточний ремонт шкільних автобусів – 22131 грн 10 коп., 

функціональне навчання – 4920 грн  00 коп., послуги по обробці даних – 13248 грн. 00 

коп., електролабораторні роботи, вимірювання опору – 20015 грн. 47 коп., лабораторні 

дослідження – 5277 грн. 46 грн., проведення чистки каналізації  - 34972 грн. 88 коп., 

поточний ремонт насоса та електромотора – 17590 грн. 00 коп., за перевiрку димових 

вентиляцiй – 630 грн. 00 коп., за поточний ремонт системи опалення та водопостачання в 

Судилківському ліцеї та Городищенській ЗОШ І-ІІІ ст. – 165205 грн. 90 коп., за поточний 

ремонт приміщення початкових класів в Судилківському ліцеї – 47188 грн. 75 коп., 

поточний ремонт принтера – 200 грн. 00 коп., монтаж твердопаливного котла в 

Городищенській ЗОШ І-ІІІ ст. – 129730 грн. 45 коп. 

Відрядження.- 104908 грн. 49 коп   

Водовідведення. - 31830 грн. 33 коп 

Оплата за електроенергію.- 1223285 грн. 13 коп  

Оплата за спожитий газ, розподіл та транспортування -394226 грн. 33 коп  

Тверде паливо -2169775 грн. 01 коп   

Дитячі путівки -98383 грн. 00 коп.    

Збір за видачу довідок - 1763 грн. 70 коп -  

Заборгованість відсутня. 

                                                     Вечірня  Освіта  

На бюджеті сільської ради знаходиться 1 вечірня школа. На неї витрачено за 2019 

рік 708,0 тис.грн. при плані 822,4 тис.грн., що становить 86,08 %: Виплачена заробітна 

плата,нарахування на заробітну плату в сумі 707952,78 грн.. 

Заборгованість відсутня. 

Забезпечення належних умов для виховання та розвитку дітей-сиріт і дітей, 

позбавлених батьківського піклування, в дитячих будинках, у тому числі 

сімейного типу, прийомних сім’ях, сім’ях патронатного виховання  

На 2019 рік було заплановано одноразову допомогу дітям-сиротам в сумі 5,4 

тис.грн. з них проведено видатків в сумі 5,4 тис.грн., що становить 100 % 

Виплачена одноразова допомога дітям-сиротам в сумі 1810 грн. на одну дитину. 

Заборгованість відсутня. 

 

 

 



 

Методичне забезпечення діяльності навчальних закладів   

В бюджеті сільської ради було передбачено видатки на методичне забезпечення в 

сумі 452,0 тис.грн. з них витрачено 449,8 тис.грн., що становить 99,51 %: Виплачена 

заробітна плата,нарахування на заробітну плату в сумі 435390,48 грн. 

Відрядження.- 14422 грн. 22 коп. -  

Заборгованість відсутня. 

 

              Забезпечення соціальними послугами громадян, які не здатні до 

самообслуговування – 

                                                                       

В сільській раді працює 11 соціальних робітників та 1 соціальний працівник, які 

обслуговують 161 одиноко-пристарілих пенсіонерів . На їх утримання витрачено за 2019 

рік 786,6 тис.грн. при плані 786,6 тис.грн., що становить 100 %: 

    Виплачена заробітна плата,нарахування на заробітну плату в сумі 782360,33 грн. 

Господарчі товари - 4225 грн. 50 коп   

Заборгованість відсутня. 

Інші видатки на соціальний захист  

Заплановано матеріальну допомогу жителям сільської ради на суму – 550,0 тис.грн..  

Видатки за 2019 рік становлять 548,3 тис.грн., що становить 99,69 %.  

- виплата одноразової грошової допомоги  - 407000 грн 00 коп. 

- виплата учасникам АТО – 113000 грн. 00 коп. 

- виплата учасникам бойових дій на тереторії Афганістану та інших держав – 11500 

грн 00 коп. 

- виплата ліквідаторам  на Чорнобильській АЕС - 12000 грн. 00 коп. та потерпілим– 

2800 грн 00 коп. 

- виплата Ветеранам Великої Вітчизняної  війни– 2000 грн 00 коп. 

 

Бібліотеки  

По бібліотеках  використано за 2019 рік – 1208,6 тис.грн.  при плані 1216,4 тис.грн., що 

становить 99,35% . Виплачена заробітна плата,нарахування на заробітну плату в сумі 

1141453,24 грн. 

Комп’ютерна периферія – 4208 грн. 00 коп., за канцтовари – 7355 грн. 80 коп., періодичні 

видання – 386 грн. 20 коп., каталожна шафа, виставковий стенд – 6988 грн. 00 коп., меблі 

– 4900 грн. 00 коп., пожежний інвентар – 405 грн. 00 коп.  

Плата за телефон -731 грн. 43 коп  

 Відрядження -2150 грн. 10 коп. 

Оплата за електроенергію – 40000 грн. 00 коп  

Заборгованості по бібліотеках немає. 

БК та сільські клуби  

За 2019 рік використано – 2692,7 тис.грн. при плані 2715,7 тис.грн., що становить 99,15 % 

Недовиконання видаткової частини відбулося внаслідок залишків коштів по 

відрядженнях. Виплачена заробітна плата,нарахування на заробітну плату в сумі 

2368249,58 грн. 

Господарчі товари, канцтовари, будівельні матеріали та подарункові набори – 48077 грн. 

60 коп., комплектуючі до музичних інструментів – 39950 грн. 00 коп., ялинка новорічна та 

прикраси – 4834 грн. 60 коп., новорічний костюм – 4520 грн. 00 коп. 

.  

Плата за телефон. – 2414 грн. 40 коп., надання послуг до інтернет мережі – 825 грн 00 

коп., поточний ремонт апаратури – 16299 грн 00 коп., поточний ремонт електропроводки 

Судилківському будинку культури – 6355 грн. 00 коп., поточний ремонт покрівлі 

Судилківського будинку культури та сiльського клубу с.Вовкiвцi – 9232 грн. 00 коп., 



заправка та діагностика вогнегасників – 4900 грн. 00 коп., за послуги передачi в точку 

приєднання потужності електроенергiї в сільському клубі с.Пашуки – 2515 грн. 20 коп., 

послуги з виготовлення банера – 2475 грн. 00 коп., поштові послуги 763 грн. 00 коп.  

Відрядження – 1978 грн. 91 коп.   

Оплата за електроенергію – 179301 грн. 13 коп  

        Заборгованості по клубах немає. 

Благоустрій міст, сіл, селищ  

Заплановано на 2019 рік 1569,1 тис.грн. , використано – 1560,2 тис.грн., що становить 

99,43%. Недовиконання видаткової частини відбулося внаслідок змін потреб у 

будівельних матеріалах та автотранспортних послугах. Виплачена заробітна 

плата,нарахування на заробітну плату в сумі 79723,80 грн. 

 

Придбання палива для службового автомобіля  – 60475 грн 00 коп., придбано запасні 

частини до службового автомобіля – 11569 грн 77 коп., бетонні стовбці та круги 

каналізаційні – 13100 грн. 00 коп., будівельні та господарчі товари – 30917 грн. 95 коп., 

відсів, щебенева суміш  – 138328 грн. 00 коп. за вапно лясоване – 2700 грн. 00 коп., шифер 

– 30050 грн. 00 коп., за дашок до криниці – 1260 грн. 00 коп., ритуальні товари – 15930 

грн. 00 коп. 

Чистка снігу – 85131 грн. 40 коп., кронування та зрізання дерев – 97299 грн. 26 коп., 

автотранспортні послуги КРаЗ, КАМаЗ, грейдер, каток, навантажувач, кран – 335137 грн 

80 коп., вивезення та утилізація сміття – 122043 грн. 33 коп., страхування транспортних 

засобів – 1820 грн. 00 коп., за улаштування спортивного майданчика – 7238 грн. 00 коп., 

поточний ремонт водопровідної системи в с.Серединці – 89583 грн. 90 коп., за поточний 

ремонт електрообладнання – 6700 грн. 00 коп., за поточний ремонт автомобіля – 390 грн. 

00 коп., автотранспортні послуги вишки для проведення заміни вуличних ліхтарів – 12813 

грн. 68 коп., за проведення незалежної оцiнки гідроспоруд – 3000 грн. 00 коп., 

розроблення проектно-кошторисної документації на проведення поточного ремонту 

криницi в с.Бiлокриниччя. 

Оплата за електроенергію – 415000 грн. 00 коп 

          Заборгованості по благоустрою немає. 

                                          Проведення заходів із землеустрою  

Заплановано на 2019 рік 436,1 тис.грн. Видатки за 2019 рік становлять 436,1 тис.грн, що  

становить 100%. 

Розробка технiчної документації щодо проведення нормативно-грошової оцінки земель в 

межах насалених пунктах розташованих на території Судилківської ОТГ. 

         Заборгованість відсутня.  

Резервний фонд  

У 2019 році на резервний фонд було заплановано видатки в сумі 74,5 тис.грн. Кошти у 

2019 році не використовувались.  

 

Інша субвенції з місцевого бюджету 

На 2019 рік для надання іншої субвенції було заплановано – 2966,9 тис.грн. Кошти були 

направлені в сумі 2966,9 тис.грн., що становить 100 %, проте було повернуто іншу 

субвенцію в сумі 316,1 тис.грн. 

  

- Шепетівській районній адміністрації в сумі 2153,9 тис.грн -пільгове перевезення 

автомобільним транспортом – 362,00 тис.грн., пільгове перевезення залізничним 

транспортом – 20,0  тис.грн. Повернуто 16,5 тис.грн., пільговий зв'язок – 30,00 

тис.грн.  Повернуто 19,3 тис.грн., комунальні послуги та енергоносії первинній 

медицині – 412,0 тис.грн.  Повернуто 209,0 тис.грн., на підтримку хворих 

нефрологічного профілю – 42,5 тис.грн.  Повернуто 42,5 тис.грн., забезпечення 

туберкуліном – 30,000 тис.грн., на придбання ліків по пільгових рецептах – 105,3 



тис.грн.  Повернуто 1,3 тис.грн., заробітна плата Шепетівській центральній 

районній лікарні – 500,000 тис.грн., придбання антирабічної вакцини для 

проведення щеплень проти сказу – 5,000 тис.грн., на придбання кисню медичного в 

Шепетівській ЦРЛ – 15,0 тис.грн., придбання продуктів харчування в Шепетівську 

ЦРЛ – 10,000 тис.грн., на виплату заробітної плати з нарахуванням працівникам 

трудового архіву – 26,000 тис.грн., придбання металопластикових вікон в трудовий 

архів – 9,000 тис.грн., заробітна плата ДЮШС «Колос» - 367,0 тис.грн., ВФСТ 

«Колос»  30,500 тис.грн., придбання палива для довозу дітей шкільного віку з с. 

Кліментовичі та с.Рудня-Новенька до Городнявської ЗОШ – 83,700 тис.грн., 

придбання продуктів харчуванням дітям шкільного віку з с. Кліментовичі та 

с.Рудня-Новенька, які навчаються в Городнявській ЗОШ – 25,9 тис.грн. 

- Шепетівській міській раді була направлена субвенція в сумі 853,0 тис. грн., з них 

пільгове перевезення автомобільним транспортом – 350,0 тис.грн., на заробітну 

плату працівникам Шепетівської художньої школи – 117,2 тис.грн., на заробітну 

плату працівникам Шепетівської музичної школи – 217,8 тис.грн., на безкоштовне 

харчування дітей пільгової категорії Судилківської ОТГ, які відвідують заклади 

дошкільної освіти в м.Шепетівка – 168,0 тис.грн. 

- Грицівській селищній раді була направлена інша субвенція в сумі 67,3 тис.грн. на 

заробітну плату з нарахуваннями працівникам Грицівської школи сприянню 

здоров’ю в сумі 23,3 тис.грн., та на утримання Грицівської ІРЦ в частині 

співфінансування в сумі 44,00 тис.грн. 

      

Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм 

соціально-економічного розвитку регіонів  

З місцевого бюджету в 2019 рік було заплановано надання субвенції в сумі 10,00 тис.грн. 

Субвенція перерахована в повному обсязі. 

- 21-й Державній пожежно-рятувальній частині ГУ ДСНС України у Хмельницькій 

області була направлена субвенція в сумі 10,0 тис. грн. на придбання пального до 

пожежного автомобіля.. 

 

                                                                     Спец рахунок 

                                                       Управління  
Заплановано видатків в сумі 34,4 тис.грн. Використано 33,4 тис.грн., що становить 

97,00%. По управлінні було нараховано орендну плату в сумі 3411 грн. 50 коп. Кошти 

поступили в повному обсязі. 

Канцтовари та господарчі товари– 2187 грн. 00 коп. 

Придбання бензопил та бензокос – 26859 грн. 00 коп. 

Проведення експертизи проектно-кошторисної документації на Капітальний ремонт 

приміщення адміністративного будинку– 4389 грн 04 коп 

        Заборгованість відсутня.  

Дошкільна освіта  

Заплановано видатків в сумі 1242,9 тис. грн. проведено видатків в сумі 1175,8тис.грн., По 

освіті надійшло платних послуг  – 233771 грн. 73 коп. -  батьківська плата за утримання 

дітей в садочку. 

Закуплено продукти харчування  -205838 грн 00 коп  

Придбано холодильники в Серединецький та Полянський ЗДО - 18649 грн. 00 коп  

  

- виготовлення проектно-кошторисної документації на проведення "Капітального 

ремонту фасаду (утеплення) Городищенського ЗДО «Сонечко» - 65391 грн. 59 коп.  

- за проведення експертизи кошторисної частини по проекту  "Капітального ремонту 

фасаду (утеплення) Городищенського ЗДО «Сонечко» -7499 грн. 14 коп 



- проведення технічного нагляду за проектом "Капітального ремонту фасаду 

(утеплення) Городищенського ЗДО «Сонечко».(кошти на розвиток інфраструктури 

ОТГ)- 10564 грн. 00 коп. 

 – проведення Капітального ремонту фасаду (утеплення) Городищенського ЗДО 

«Сонечко».(кошти на розвиток інфраструктури ОТГ) -867853 грн. 00 коп - 

Заборгованість відсутня.  

Навчальні заклади 

На 2019 рік заплановано видатки в сумі 10461,9 тис.грн., крім того надійшла благодійна 

допомога в сумі 245,3 тис.грн. Видатки по освіті становлять 8079,6.  По освіті надійшло 

власних надходжень  – 601087,43 грн. 67 коп. з них батьківська плата в сумі 582010 грн. 

67 коп., орендна плата – 2341 грн. 56 коп., реалізація майна – 116735 грн. 20 коп.  

Господарчі товари, меблі. – 74901 грн. 20 коп 

Продукти придбанні за батьківські кошти – 545032 грн. 19 коп  

Придбання обладнання і предметів довгострокового користування: 

- надано благодійно підручники – 176529 грн 55 коп.,  

- поповнення бібліотечного фонду – 64986 грн. 65 коп., (62631 грн. 65 коп. – за 

рахунок залишкової освітньої субвенції)  

- за меблі – 98550 грн. 00 коп. (23550 грн. 00 коп. – за рахунок субвенції на 

оснащення інклюзивно ресурсної кімнати, 75000 грн. 00 коп. – за рахунок залишку 

освітньої субвенції),  

- придбання мультимедійного комплекту за рахунок субвенції на оснащення 

інклюзивно ресурсної кімнати – 60000 грн. 00 коп.,  

- 16400 грн. 00 коп. – комплекс оснащення для реабілітації за рахунок субвенції на 

оснащення інклюзивно ресурсної кімнати,  

- придбання акустичної системи – 6500 грн. 00 коп.,  

- придбання шучної ялинки– 29670 грн. 00 коп.,  

- придбання димохідної труби та бункеру для пелет в Судилківську філію 

Судилківського ліцею – 70000 грн. 00 коп.,  

- придбання телевізора для Полянської гімназії – 11300 грн. 00 коп.,    

- шкільний автобус в Судилківський ліцей. – 1895100 грн. 00 коп. – з них за рахунок 

субвенції – 1333527 грн. 00 коп.  – 561573 грн. 00 коп. - як частка спів 

фінансування.,  

- 398700 грн. 00 коп. - твердопаливні котли в Городищенський ЗОШ І-ІІІ ст. та 

Судилківську філію Судилківского ліцею,  

- обладнання для шкільної їдальні Судилківського ліцею – 197555 грн. 00 коп.( за 

рахунок залишку освітньої субвенції),  

- 173362 грн. 70 коп. – на придбання комп’ютерної техніки в 1-4 класи (за рахунок 

спвфінансування – 17336 грн. 30 коп. за рахунок субвенції на забезпечення якісної, 

сучасної та доступної загальної середньої освіти «Нова українська школа» - 156026 

грн. 70 коп).,  

- 12445 грн. 00 коп. – придбання ноутбука у ресурсно-інклюзивний клас 

Судилківського ліцею за рахунок субвенційних коштів на підтримку осіб з 

особливими потребами. 

Улаштування криниці в Судилківській філії Судилківського ліцею– 28471 грн. 22 коп. 

Капітальний ремонт:  

- за розробку пректно-кошторисної документації по об'єкту «Капiтальний ремонт 

санвузла Судилківського ліцею – 12600 грн. 00 коп.,  

- за проведення технічного нагляду по об'єкту «Капiтальний ремонт санвузла 

Судилківського ліцею – 651 грн. 00 коп., (спів фінансування), 

- за проведення робіт по об'єкту «Капiтальний ремонт санвузла Судилківського 

ліцею – 163477 грн. 20 коп., (16347 грн. 72 коп. - спів фінансування, 147129 грн. 48 

коп. – за рахунок субвенції). 



- проведення технічного нагляду капітальний ремонт Судилківської ЗОШ І-ІІІ ст. – 

5196 грн. 77 коп. (як частка спів фінансування). 

- проведення капітального ремонту в Судилківській ЗОШ І-ІІІ ст.. (внутрішні 

роботи) – 638512 грн. 30 коп.(як частка спів фінансування). 

- за проведення експертиз проектно-кошторисної документації по об’єкту 

«Капітальний ремонт Хролинської ЗОШ І-ІІ ст.. (заміна вікон)» - 3240 грн. 00 коп. 

- розробка проектно-кошторисної документації по об’єкту «Капітальний ремонт 

Хролинської ЗОШ І-ІІ ст. (заміна вікон)» - 5000 грн. 00 коп. 

- проведення технічного нагляду по об’єкту «Капітальний ремонт Хролинської ЗОШ 

І-ІІ ст. (заміна вікон)» - 2040 грн. 00 коп. 

- проведення «Капітального ремонту Хролинської ЗОШ І-ІІ ст. (заміна вікон)» -

199980 грн. 00 коп.  (1999 грн. 80 коп. як частка спів фінансування та 197980 грн. 

20 коп. за рахунок субвенції на соціально-економічний розвиток). 

- проведення капітального ремонту в Судилківській філія Судилківської ЗОШ І-ІІІ 

ст. – 1957737 грн. 00 коп. за рахунок субвенції на формування інфраструктури 

об’єднаних територіальних громад.   

- проведення технагляду по об’єкту «Капітальний ремонт Судилківської філії 

Судилківської ЗОШ І-ІІІ ст. – 12167 грн. 00 коп. за рахунок субвенції на 

формування інфраструктури об’єднаних територіальних громад. 

- Проведення технічного нагляду по об’єкту «Капітальний ремонт горищного 

покриття школи с.Травлин» - 9635 грн. 00 коп.( за рахунок субвенції на 

формування інфраструктури об’єднаних територіальних громад.) 

- Проведення «Капітального ремонту горищного покриття школи с.Травлин» - 

1209842 грн. 00 коп. (за рахунок субвенції на формування інфраструктури 

об’єднаних територіальних громад.) 

Заборгованість відсутня.  

Бібліотеки  

На 2019 рік на видатки заплановано 44,6 тис. грн. За  2019 рік  було використано 43,0 тис. 

грн. Надійшли кошти від реалізації майна – 1005 грн. 00 коп. та платних послуг – 550 грн. 

00 коп. 

Поповнення бібліотечного фонду -43000 грн. 00 коп 

Заборгованість відсутня.  

БК та сільські клуби  

На 2019 рік заплановано на видатки 1540,5 тис. грн. За 2019 рік  по БК та сільських клубах 

надійшло власних надходжень  в сумі 38285 грн. 14 коп. з них надання послуг – 9395 грн. 

00 коп, оренда приміщення 23665 грн. 14 коп., реалізація майна – 5225 грн. 00 коп. 

Благодійно надана допомога на суму 5599 грн. 00 коп. Видатків було проведено на суму 

1534,8 тис. грн. 

Предмети ,матеріали,обладнання та інвентар: 

720 грн. 00 коп. – придбання кавоварки в  Полянський будинок культури, 27256 грн. 20 

коп. - придбання подарунків та господарчих товарів., 5599 грн. 00 коп. - надано 

благодійно принтери у  Судилківський та Полянський будинок культури. 

КЕКВ – 3110 – 57550 грн. 00 коп. - придбання мультимедійного та музичного інвентарю 

(за рахунок спів фінансування 570 грн. 00 коп., та субвенції на соціально-економічний 

розвиток – 56980 грн. 00 коп) . 

Капітальний ремонт: 

- виготовлення проектно-кошторисної документації на капітальний ремонт приміщення 

гримерки будинку культури с.Городище – 25018 грн. 03 коп. 

- виготовлення проектно-кошторисної документації на капітальний ремонт приміщення 

будинку культури с.Судилків – 24011 грн. 00 коп. 

- проведення експертизи по проектно-кошторисній документації на капітальний ремонт 

приміщення будинку культури с.Судилків – 110746 грн. 35 коп. 



- проведення технагляду по об’єкту «Капітальний ремонт Будинку культури в с.Судилків» 

- 10500 грн. 00 коп.  

- проведення «Капітального ремонту Будинку культури в с.Судилків» - 1273402 грн. 00 

коп. 

Заборгованість відсутня.  

Благоустрій міст, сіл, селищ  

У 2019 році заплановані кошти для оплати праці за громадські роботи у сумі 75,8 тис.грн. 

За 2019 рік використали кошти в сумі 75,8 тис.грн. В 2019 році проведено видатків на 

4046,7 тис.грн.  

Виплачена заробітна плата,нарахування на заробітну плату в сумі 75781,39 грн  

Придбання обладнання і предметів довгострокового користування: 

- 151936 грн. 44 коп. – безоплатно передані земельна ділянка та багаторічні 

насадження, оприбутковані громадські криниці.  

- 231268 грн. 00 коп. – придбання дитячих майданчиків в с.Вовківці, Судилків, 

Городище, за рахунок коштів місцевого бюджету – 1155 грн. 34 коп., 230112 грн. 

66 коп. - за рахунок субвенції на соціально-економічний розвиток. 

Капітальне будівництво: 

- 4250 грн. 00 коп. - виготовлення проектно-кошторисно документації на 

улаштування криниць в с.Серединці, Вовківчики, Вовківці, Судилків, Велика 

Медведівка, Білокриниччя, Жолудки, Красносілка. 

- 70697 грн. 37 коп. - виготовлення проектно-кошторисно документації на  розробку 

концептуальних рiшень по благоустрою площi с.Судилкiв. 

- 422344 грн. 03 коп. - 126653 грн. 89 коп. - улаштування криниць в с.Серединці, 

Вовківчики за рахунок місцевого бюджету, - 1770 грн. 53 коп. як частка спів 

фінансування, 293919 грн. 61 коп. - за рахунок субвенції на соціально-економічний 

розвиток. 

- проведення авторського та технічного нагляду за будівництвом нового питного 

водогону в с.Судилків – 43697 грн. 00 коп.(субвенційні кошти). 

- проведення робіт за об’єктом нового будівництва питного водогону в с.Судилків – 

2768214 грн. 19 коп.(субвенційні кошти). 

- проведення геодезичних робіт, експертизи та розробки проектно-кошторисної 

документації по об’єкту нове будівництво  питного водогону в с.Судилків – 194988 

грн. 05 коп. 

- виготовлення проектно-кошторисної документацiї по об'єкту нове будівництво 

мережі електроосвiтлення с.Серединцi – 6121 грн. 05 коп. 

 Капітальний ремонт: 

      -виготовлення проектно-кошторисно документації на проведення капітального 

ремонту криниці в с.Березна,– 550 грн. 00 коп. 

- капітальний ремонт вуличного криниці в с.Березна – 32629 грн. 18 коп. за 329 грн. 

29 коп. - рахунок місцевого бюджету, 32299 грн. 89 коп - за рахунок субвенції на 

соціально-економічний розвиток. 

- виготовлення проектно-кошторисно документації на капітальний ремонт 

пам'ятного знаку с.Серединцi, Поляна, Городище, Хролин, Судилків – 120000 грн. 

00 коп.  

Заборгованість відсутня.  

                                          Проведення заходів із землеустрою 

    Заплановано на 2019 рік 6,1 тис.грн. Видатки за 2019 рік становлять 6,1 тис.грн, що  

становить 100%. 

Придбання обладнання і предметів довгострокового користування: 

За послуги з виготовлення проекту землеустрою – 6128 грн 00 коп 

         Заборгованість відсутня.  

 



Розробка схем та проектних рішень масового застосування 

 Видатки за 2019 рік становлять – 131,4 тис.грн, при плані 131,4 тис.грн., що становить 

99,9%. 

Розробка генпланів  – 131335 грн. 47 коп 

          Заборгованість відсутня.  

                                                

Будівництво споруд, установ та закладів фізичної культури та спорту  

Заплановано на 2019 рік 11,1 тис.грн. Видатки за 2019 рік становлять  11,1 тис. грн.  що  

становить 100 %. 

Завершення проведення робіт по проекту «Будівництво футбольного поля» – 11080 грн. 

00 коп 

Дебіторська заборгованість становить – 683758 грн. 30 коп. 

Виконання інвестиційних проектів в рамках реалізації заходів, спрямованих на 

розвиток системи охорони здоров’я у сільській місцевості 

Заплановано на 2019 рік 602,3 тис.грн. Видатки за 2019 рік становлять  578,1 тис. грн.  що  

становить 95 %. 

Передані кошти до бюджету ДП «Єдиного замовника», як частка спів фінансування для 

будівництва амбулаторії – 578100 грн. 00 коп  

Заборгованість відсутня. 

Місцева пожежна охорона   

              На 2019 рік  заплановано суму 11,5 тис.грн. фактично використано 11,5 тис.грн., 

що становить 100  %: 

Придбання насоса для пожежного автомобіля – 11480 грн. 00 коп. 

Заборгованість відсутня. 

 

Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм 

соціально-економічного розвитку  

З місцевого бюджету в 2019 рік було заплановано надання субвенції Головному 

управлінню Національної поліції в Хмельницькій області в сумі 68,4 тис.грн. Субвенція 

перерахована в повному обсязі 

На придбання та встановлення комплексної системи відеонагляду на території 

Судилківської сільської ради – 68400 грн  

Інша субвенції з місцевого бюджету 

На 2019 рік для надання іншої субвенції Шепетівській районній адміністрації було 

заплановано кошти в сумі 80,0 тис.грн., кошти передані в повному обсязі. 

На проведення капітального ремонту приміщення невідкладної медицини- 80000 грн. 00 

коп 

Природоохоронні засоби за рахунок цільових фондів   

              На 2019 рік було  заплановано видатків на суму 6600,00 грн. Кошти не 

використовувались.  

 

 


