
ЗВІТ 

cелищного голови про роботу за 2018 рік 

 

2018 рік – другий рік роботи Люблинецької ОТГ, який видався 

насиченим, не менш напруженим, ніж попередній та сповненим різних 

здобутків та викликів. Вкрай важливим кроком в розвитку нашої громади стала 

розробка та затвердження Стратегії розвитку Люблинецької ОТГ на період до 

2028 року. Люблинецька ОТГ стала учасником та переможцем проекту 

“Громадська участь –як основа системного розвитку громад”, в результаті чого 

до розробки стратегії були залучені експерти з Волинського інституту права. 

Протягом  восьми місяців велася насичена робота над цим важливим 

документом, і на сьогодні Стратегія є напрямком руху нашої громади до успіху. 

Деякі із завдань Стратегії протягом 2018 року – виконані. 

 

Міжбюджетні трансферти 

 

За   11 місяців 2018 року з державного бюджету до загального  фонду 

надійшло 23036,935  тис.грн. офіційних трансфертів, що складає 100,0 відсотка 

до призначення, в тому числі: 

- базової дотації -  3003,0 тис.грн., що складає 100,0 відсотків; 

- додаткова дотація з державного бюджету  місцевим бюджетам на  

здійснення переданих з державного бюджету видатків з утримання закладів 

освіти та охорони здоров’я – 2544,2 тис.грн., що складає 100,0 відсотків; 

- освітньої субвенції – 8966,5 тис. грн., що складає 100,0 відсотків; 

- медичної субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам –  

4808,8 тис.грн., що складає 100,0 відсотків; 

 -  субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на формування 

інфраструктури об’єднаних територіальних громад – 1040,0 тис.грн. що складає 

100,0 відсотків; 

 -  субвенція з місцевого бюджету за рахунок залишку коштів освітньої 

субвенції, що утворився на початок бюджетного періоду – 639,430 тис.грн.; 

 - субвенція з місцевого бюджету на надання державної підтримки особам 

з особливими освітніми потребами за рахунок відповідної субвенції  з 

державного бюджету – 57,4 тис.грн. 

 -  субвенція з місцевого бюджету на забезпечення якісної сучасної та 

доступної загпальної середньої освіти «Нова українська школа» за рахунок 

відповідної субвенції з державного бюджету – 180,6 тис.грн. 

Крім того,  з районного бюджету передано субвенцію на здійснення 

заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій за рахунок 

залишку коштів відповідної субвенції з державного бюджету, що утворився на 

кінець 2017 року у сумі 260,720 тис.грн.. 

Надійшло іншої субвенції – 1516,263 тис.грн  в тому числі: 106,930  

тис.грн. – районний  бюджет (співфінансування школи мистецтв), 608,000 

тис.грн. з обласного бюджету на будівництво футбольного поля зі штучним 

покриттям, 620,891 тис.грн. з обласного бюджету на реконструкцію шатрової 

покрівлі, 9,0 тис. грн.. з обласного бюджету дотація власникам, які утримують  

три і більше корів, 28,462 тис.грн. з обласного бюджету на оздоровлення та 

відпочинок дітей.  



З селищного бюджету по загальному фонду передано іншої субвенції у сумі 

1165,108 тис.грн. в т.числі: 

-  районному бюджету – 665,890 тис.грн., бюджету м.Ковеля – 318,366 

тис.грн., обласному бюджету -150,0 тис.грн., бюджету отг. Колодяжне – 30,852 

тис.грн. 

 

Доходи 

До загального фонду селищного бюджету за  11місяців 2018 року 

надійшло 11677,5 тис.грн. власних та закріплених доходів, що становить 106,0 

відсотків до бюджетного призначення, понад план отримано 660,0 тис. гривень.  

Податкові надходження складають 11646,3 тис.грн., що становить 105,9 

відсотка від усіх власних надходжень до бюджету.  

Найбільшу частку (53,3 відсотка) у доходах загального фонду займає 

податок та збір на доходи фізичних осіб. За звітний період до селищного 

бюджету надійшло 6149,1 тис.грн. цього податку (104,0 відсотка до плану). 

Найбільші суми ПДФО сплатили до бюджетів усіх рівнів  УГС виконавчого 

комітету, Люблинецький ліцей, ТОВ «Негабарит-Сервіс», ТзОВ «Укрдорс», КП 

«Екокомунсервіс»  

Суттєво поповнюються селищний бюджет за рахунок надходжень 

акцизного податку з вироблених в Україні  та ввезених на митну територію 

підакцизних товарів (продукції) і з реалізації суб'єктами господарювання 

роздрібної торгівлі підакцизних товарів. Загальна сума надходжень за 11місяців 

2018 року склала 1358,8 тис.грн., що перевищує планові показники  на 159,6 

тис. гривень.  

Вагомим джерелом селищного бюджету є податок на майно, сума 

надходжень якого у звітному періоді становить 1549,7 тис.грн., або 100,0 

відсотка до запланованих показників. Складовими податку на майно є податок 

на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, плата за землю і 

транспортний податок. Податку на нерухоме майно надійшло 176,4 тис.грн., з 

них 22,9 тис.грн. на об’єкти житлової та 153,5 тис.грн. на об’єкти нежитлової  

нерухомості. Транспортного податку з юридичних та фізичних осіб надійшло 

104,2 тис.грн. 

Плати за землю протягом звітного періоду до селищного бюджету 

надійшло 1269,1 тис.грн., що становить 98,2 відсотки до планових показників. 

Рентної плати за спеціальне використання лісових ресурсів за 11 місяців 

2018 року становить 64,5 тис.грн., з яких 64,5 тис.грн. плата за суцільно – 

санітарні рубки. 

 За звітний період до селищного бюджету надійшло 1835,6 тис.грн. 

єдиного податку (103,8 відсотка до плану), в тому числі 126,2 тис.грн. сплачено 

сільськогосподарськими товаровиробниками.  

 Протягом 11місяців 2018 року до селищного бюджету залучено 5,7 

тис.грн. податку на прибуток підприємств та фінансових установ комунальної 

власності, сплаченого КП «Екокомунсервіс». 

 Неподаткових надходжень  до селищного бюджету надійшло 31,2тис.грн. 

Зокрема, 12,7 тис.грн - адміністративних штрафів та інших санкцій, плати за 

 надання адміністративних послуг – 7,7 тис.грн., кошти за шкоду, що заподіяна 

на земельних ділянках  державної та комунальної власності, які не надані у 

користування та не передані у власність, внаслідок їх самовільного зайняття, 



використання  не за цільовим призначенням, зняття ґрунтового покрову – 10,6 

тис.грн. та  державного мита – 241грн.   

 До спеціального фонду бюджету надійшло 1311,6 тис.грн., що становить 

139,3  відсотка до затверджених показників. Найбільшу питому вагу у 

надходженнях спеціального фонду займають власні надходження бюджетних  

установ – 85,0 відсотка, яких надійшло відповідно 1115,6 тис.грн. Крім того, 

надійшло 10,5 тис.грн. екологічного податку, 148,170 тис.грн. грошових 

стягнень за шкоду, заподіяну порушенням законодавства про охорону 

навколишнього природного середовища внаслідок господарської та іншої 

діяльності. Від продажу земельних ділянок надійшло коштів у сумі 10,235 

тис.грн. 

Надходження від утримання обладнання (цільові фонди) – 27,0 тис.грн. 

 

Видатки 
 

На видатки загального фонду селищного бюджету за 11 місяців 2018 року 

(враховуючи міжбюджетні трансферти) використано кошти у сумі 30189,899 

тис.гривень. До затверджених показників на звітний період з урахуванням  

виконання селищного бюджету за видатками склало 94,5 відсотків. 

Протягом 11 місяців фінансування соціально-культурних галузей 

забезпечено на 92,5 відсотків до запланованого. При цьому, установи освіти 

профінансовані на 89,8 відсотка, соціального захисту населення – 100,0, 

культури  – 92,2 та фізичної культури і спорту – 87,8 відсотка. На фінансування 

вищезгаданих галузей спрямовано 19870,153 тис.грн. 

Ключовим питанням виконання видаткової частини селищного бюджету 

були і залишаються питання щодо забезпечення своєчасної виплати заробітної 

плати у бюджетній сфері, розрахунки за спожиті енергоносії та комунальні 

послуги бюджетними установами, здійснення виплат соціального спрямування. 

Заробітна плата з нарахуваннями займає 66,0 відсотка у видатках 

загального фонду селищного бюджету. У цілому по бюджету протягом звітного                                                                

періоду на оплату праці працівникам бюджетних установ з нарахуваннями 

використано 16405,535  тис.гривень.  

Фактична середньомісячна заробітна плата працівників бюджетної сфери 

ОТГ склала 6172,81 гривень. 

Із загального фонду селищного бюджету видатки на оплату комунальних 

послуг та енергоносіїв профінансовано у сумі 1379,724 тис.грн., продукти 

харчування – 375,670 тис.грн.,  поточні трансферти – 5220,128тис.гривень, 

соціальний захист та соціальне забезпечення – 91,934 тис.грн., інші 

поточні видатки – 1256,247 тис.грн.  

Ресурсні можливості селищного бюджету дали змогу вирішити питання, 

пов’язані із матеріальним забезпеченням бюджетних установ. На капітальні 

видатки в 2018 році передбачено 3571,6 тис.гривень. Упродовж звітного 

періоду з бюджетів усіх рівнів на капітальне будівництво, капітальний ремонт 

та реконструкцію по селищному бюджету використано 3530,0 тис.грн., в тому 

числі за  рахунок інших коштів спеціального фонду – 3530,0 тис. гривень. 

 

 

 

 



Органи місцевого самоврядування 

 

На утримання органів місцевого самоврядування за 11 місяців 2018року по 

загальному фонду використано 3841,765 тис.грн.  

Касові видатки по виплаті заробітної плати з нарахуваннями на зарплату 

становлять – 3493,397тис.грн. Середня заробітна плата  по органах місцевого 

самоврядування склала 8304,19 грн. 

На оплату енергоносіїв по установах органів місцевого самоврядування 

спрямовано 86,139 тис.грн. при уточненому призначенні 96,254 тис. гривень.По 

інших статтях видатків кошти використовувались в межах призначень. 

Кошти спеціального фонду у сумі 23,488 тис.грн. спрямовано на 

комунальні послуги, придбання товарів, послуг та інші поточні видатки.   

Станом на 1 грудня 2018 року штатна чисельність по органах місцевого                                                      

 самоврядування складає 31,5 штатних одиниць, фактично зайнято –31,0 в тому 

числі по управлінні гуманітарної сфери виконавчого комітету штатна 

чисельність складає 9 одиниць. Вакантні посади –   0,5  програміста. 

На фінансування  комунальної установи «Трудовий архів смт. 

Люблинець» у звітному періоді використано по загальному фонду 66,764 

тис.грн.                                                                   

На заробітну плату з нарахуванням видатки складають 55,031 тис.грн., на 

оплату комунальних послуг та енергоносіїв – 9,728 тис.грн., придбання 

матеріалів, інвентаря та інші поточні видатки – 2,005 тис.грн. 

Штатна чисельність працівників складає 0,75 чоловік. 
 

                                                                 Освіта 
 

На утримання установ освіти за 11 місяців 2018 року  використано 

18477,964 тис.грн. загального фонду бюджету та 1861,364 тис.грн. спеціального 

фонду. 

На виплату заробітної плати з нарахуваннями працівникам освіти по 

загальному фонду використано 15707,014 тис.грн. 

Середня заробітна плата по галузі склала 6169,60 грн. 

Видатки на оплату енергоносіїв по загальному фонду по установах освіти 

склали 1523,165 тис.грн. 

Придбання предметів, матеріалів, обладнання,  інші послуги та інші 

поточні видатки становлять – 1247,785 тис.грн. 

В об’єднаній громаді функціонує два дитячих дошкільних закладів, з них  

9-10,5 годинним режимом роботи. 

На звітну дату рахується 11 груп із списковою чисельністю 289 дітей.  

Середня кількість дітей за 11 місяців становить 151, одержано 25879 діто-

днів. 

Із середньої кількості дітей безкоштовно утримується діти АТО -21, 

інваліди -  6, з малозабезпечених сімей – 14 та з багатодітних сімей 50% - 

43дітей.  

 Видатки на утримання дитячих дошкільних установ склали 5513,030 

тис.грн., в тому числі по загальному фонду – 5061,786 тис.грн. та по 

спеціальному –451, 244 тис.грн. 

На оплату праці з нарахуваннями працівників дошкільних установ 

використано 3857,274тис.грн.  



Середня заробітна плата по дошкільній освіті склала 4696,08 грн. 

На харчування дітей по загальному і спеціальному фондах фактично 

використано 741,327 тис.грн., вартість одного діто-дня склала по ДНЗ 

«Калинонька» - яслі -19,03 гривень, садкова – 24,47 гривень, по ДНЗ «Казка» -

23,60 грн. в тому числі з бюджету – 21,41 гривень. 

Штатна чисельність працівників дошкільних навчальних закладів  

становить 61,25 одиниць, в тому числі педагогічних - 28,25. 

В ДНЗ «Калинонька» за кошти місцевого бюджету зроблено ремонт 

коридору на суму 19850, 06 тис.грн., розроблено проектно-кошторисну 

документацію на капітальний ремонт головного фасаду на суму 14,500 тис.грн., 

оплачено її експертизу (4868,4 тис.грн.)., встановлено блискавкозахист на суму 

60655,37 тис.грн. 

 Видатки на утримання загальноосвітніх шкіл ОТГ склали 13397,920 

тис.грн., в тому числі по загальному фонду – 12124,925 тис.грн. та по 

спеціальному – 1272,995 тис.гривень. 

На оплату праці з нарахуваннями працівників використано 10637,657 

тис.грн. в тому числі освітньої субвенції – 8720,799 тис.грн. 

 Середня заробітна плата по загальноосвітніх навчальних закладах склала 

7115,44 грн., в тому числі педагогічних – 7930,94 грн. 

Штатна чисельність працівників по загальноосвітніх закладах складає    

119,4 одиниць, в тому числі педагогічних -89,4. 

На території ОТГ функціонує  один ОНЗ з двома філіями та одна 

загальноосвітня школа. 

В загальноосвітніх школах навчається 599 учнів, що на 30 учнів більше в 

порівнянні з минулим роком.  

Станом на 1 вересня 2018 року сформовано 39 класів, що на 1 клас  

більше в порівнянні з минулим роком. 

Станом на 1 вересня 2018 року функціонує 1 група продовженого дня, з 

числом учнів у них 30. 

Всього по установах освіти на кінець звітного періоду рахується 195,1 штатних 

одиниць. 

З метою забезпечення якісним харчуванням дітей шкільного віку та на 

виконання Постанови Кабінету Міністрів України від 19.06.02 року № 856 „Про 

організацію харчування окремих категорій учнів у загальноосвітніх 

навчальних закладах” організовано харчування дітей у всіх школах ОТГ.  

На харчування учнів залучались бюджетні кошти та кошти спецфонду. З 

метою здешевлення харчування учнів шкіл та забезпечення їдалень 

необхідними овочами, фруктами та окремими видами сільськогосподарської 

продукції, учнями шкіл обробляються пришкільні земельні ділянки. 

 Від господарської діяльності на харчування було використано 7,292 

тис.гривень. 

За рахунок інших джерел (благодійна допомога) –53,852тис.гривень. 

Всього на харчування учнів використано 438,666 тис.грн., з них: 

бюджетних – 118,890 тис.грн. та із спецфонду –384,814 тис.гривень. 

Пільгово харчувались: діти-сироти та діти позбавлені батьківського 

піклування – 2; із малозабезпечених сімей – 39, 1-4 класів – 211. На харчування 

пільгової категорії дітей використано 118,890 тис.гривень. 



 Значна увага приділяється перевезенню учнів до місця навчання. За 

межею пішохідної дохідності перебувають і потребують підвезення 62 учні 

(10,9 відсотка від загальної кількості учнів). Для забезпечення підвезенням 

учнів в ОТГ є 1 шкільний автобус, який підвозить 44 учні, а 22 учнів 

забезпечений безоплатним підвезенням до місць навчання і додому рейсовими 

автобусами.  

          Видатки на інші освітні програми становлять – 45,266 тис. гривень, з  них 

на доїзд учнів – 20,266 тис.грн., проведення заходу обдарованої учнівської 

молоді «Майбутнє творимо сьогодні», де переможці різноманітних конкурсів, 

олімпіад, змагань та їх наставники отримали стипендії - 25,000 тис.грн. 

  На оздоровлення та відпочинок дітей видатки становлять 56,924 тис.грн. 

(19дітей) та передано іншу субвенцію до районного бюджету в сумі 28,000 

тис.грн на оздоровлення 10 дітей. 

 В ОНЗ «Люблинецька ЗОШ І-ІІІ ст.» встановлено блискавкозахист на 

суму 66083,03 грн., закуплено посуд в шкільну їдальню на суму 13000,0 грн., 

зроблено ремонт стелі в шкільній їдальні на суму 15000,0 грн., на поточні 

ремонтні роботи витрачено 17280,66 грн., закуплено меблі для НУШ на всі 

школи громади на суму 31539,0 грн. з місцевого бюджету (крім субвенції на 

НУШ). Матеріальне оснащення кабінетів математично-природничого циклу 

забезпечено на суму 459437 грн. 

 В філії ОНЗ в с.Мощена завершено ремонт шкільної їдальні, на 

будівельні матеріали витрачено 10999,99 грн.. зроблено поточний ремонт 

водопостачання в школі на суму 7097,15 грн. та закуплено посуд для шкільної 

їдальні на  суму 3271,0 грн. Матеріальне оснащення кабінетів математично-

природничого циклу Мощенської ЗОШ забезпечено на суму 135484, 0 грн.  

 В шкільну їдальню Старокошарівської ЗОШ закуплено посуд на суму 

3270,0 грн., для проведення поточних ремонтних робіт закуплено матеріалів на 

суму 9238,62 грн. Відремонтовано шкільний автобус на суму  13614, 0 грн., 

закуплено запчастини до шкільного автобуса на суму 19895,0 грн., шини до 

автобуса на суму 11800,0 грн. 

На утримання школи естетичного виховання використано 1428,378 

тис.грн., з них загального фонду –1291,253тис.грн. і спеціального – 137,125 

тис.гривень. 

Фонд оплати праці з нарахуваннями за 11 місяців по школі складає 

1216,695 тис.грн., в тому числі по загальному фонду – 1212,083 тис.грн., 

спеціальному – 4,612тис.гривень. Середня заробітна плата одного працюючого 

становить – 5331,32 гривень. 

 Штатна чисельність працівників мистецтва по загальному фонду 

становить 16,84 одиниць, в тому числі педагогічних -15,34. 

  Для проведення поточного ремонту закуплено матеріалів на суму 

5882,32 грн., куплено жалюзі на суму 3089,94 грн., табуретки на  суму 9300,0 

грн. 
   

Культура 

 

На утримання установ культури за  11 місяців 2018 року використано  

553,605 тис.грн. бюджетних коштів загального фонду, що становить 92,2 

відсотка до бюджетних призначень. За рахунок спеціального фонду бюджету 

видатки по установах культури склали 25,067тис.гривень. 



Основну питому вагу у складі видатків на культуру займають видатки на 

заробітну плату з нарахуваннями – 81,6 відсотка. 

На оплату праці з нарахуваннями працівників культури використано 

451,670 тис.грн.   

Середня зарплата працівників галузі склала 4683,71 гривень. 

Видатки на оплату енергоносіїв по установах культури використані у сумі 

47,471 тис.грн.. 

На здійснення заходів Програми вшанування працівників, колективів 

підприємств, організацій, установ, мешканців ОТГ з нагоди державних,                                                      

професійних свят, ювілейних дат та пам’ятних днів на 2016-2020 роки, 

затвердженої рішенням селищної ради від 25 грудня 2015 року № 3-3/2015 

використано 24,749 тис.грн. 

На видатки клубних установ за рахунок спецкоштів використано на 

придбання товарів і послуг –9,4 тис.грн., оплата послуг (крім комунальних)  – 

11,4 тис.грн., на інші поточні видатки – 13,3 тис.гривень. 

 Штатна чисельність працівників культури по загальному фонду становить  

7 одиниць. 

 

 Фізична культура і спорт 
 

На утримання установ та проведення програм і заходів у галузі «Фізична 

культура і спорт» за 11 місяців 2018 року використано 744,766 тис.грн. 

загального фонду. 

На здійснення заходів у галузі «Фізкультура і спорт» використано 55,434 

тис.грн. загального фонду.  

Всього здійснено 15 заходів, середня вартість одного заходу 3162,93 

гривень, залучено 279 чоловік та заявочний внесок – 9,000 тис.грн. 

Загальний обсяг асигнувань на утримання Люблинецької спортивної 

школи використано по загальному фонду 689,332 тис.гривень. 

На оплату праці з нарахуваннями працівників школи використано 564,650 

тис.гривень. Середня заробітна плата одного працівника склала 4646,47  

гривень. 

Штатна чисельність працівників спортивної школи на кінець періоду 

склала 10,5 чоловік. 

За кошти обласного бюджету 44000,0 грн. закуплено футбольну форму, 

м’ячі, бамперні диски, диски пластикові. З місцевого бюджету виділено 5000,0 

гррн. Для поточного ремонту підлоги в залі важкої атлетики. 

 

Соціальний захист та соціальне забезпечення 
 

За 11 місяців 2018 року видатки на соціальний захист населення 

(матеріальна допомога на лікування мешканцям ОТГ)  становлять 39,910 

тис.грн. (63 чол. виплачено допомогу), в тому числі по загальному фонду 

39,910 тис.грн.  з них виплачено допомогу 1 дитині – сироті, якій виповнилось 

18 років у сумі 1,810 тис. гривень. 

 

Житлово-комунальне господарство 
 

На житлово - комунальне господарство у звітному періоді використано 

коштів по загальному фонду у сумі 376,917 тис.грн.  



У звітному періоді комунальному підприємству «Екокомунсервіс» з 

селищного бюджету  передано поточні трансферти кошти в сумі 105,800 

тис.грн. на оплату вуличного освітлення по селищу Люблинець. 

На оплату вуличного освітлення по населених пунктах Старі Кошари, Нові 

Кошари, Кругель  та Мощена, Черкаси використано коштів в сумі 48,588 

тис.грн. 

На благоустрій  населених пунктів селищної ради у звітному періоді по 

загальному фонду витрачено 222,529 тис.грн. в тому числі на придбання 

матеріалів – 15,224 тис.грн. (лампочки) та оплата послуг (крім комунальних) – 

207,305 тис.грн. (роботи по електрифікації та грейдерування доріг). Зроблене 

вуличне освітлення в с.Кругель (дві вулиці), продовжено вуличне освітлення по 

вул. Незалежності в смт.Люблинець, та вул. Будівельників в смт. Люблинець. 

 

Транспорт, дорожнє господарство, зв'язок,  

телекомунікація та інформатика 

 

На проведення робіт, пов’язаних із будівництвом, реконструкцією, 

ремонтом та утримання автомобільних доріг по загальному фонду використано 

коштів у сумі 350,000 тис.грн. 

На умовах співфінансування 50%/50% (обласний бюджет-місцевий 

бюджет) були проведені дрібні поточні ремонти доріг:  

О 031483 Любохини-СтараГута-Сьомаки-Смідин-Кругель-НовіКошари-

/М-07/- на суму -200 тис.грн..  

С030601 Калинівка-Довгоноси-Люблинець-/М-07/ - відрізок дороги – 

смт.Люблинець – ямковий ремонт на умовахспівфінансування з місцевим 

бюджетом (150 тис. грн.. з місцевого бюджету, решта – кошти Державного 

дорожнього фонду). 

С 030631 Мощена-Черкаси (на ділянці с.Мощена) –  ямковий ремонт. 

Зроблений ремонт вулиці Соборна в смт. Люблинець з облаштуванням 

білощебеневим покриттям та водовідведенням, а також ямковий ремонт цієї 

вулиці (асфальтованої її частини) за кошти місцевого бюджету. 

Вимощено піском 1 вулиця в с.Старі Кошари, 1 вулиця в с.Довгоноси та 

частина вулиці в с.Кругель.  

  

Будівництво 
 

На розробку схем планування та забудови територій (містобудівної 

документації)  із загального фонду селищного бюджету використано 3,0 

тис.грн.  

Видатки по спеціальному фонду галузі «Будівництво» склали 2841,572 

тис.грн., з них: 

 - нове будівництво спортивного майданчика для міні футболу – 738,453 

тис.грн. – з місцевих бюджетів та 749,500 тис. грн.. – з державного бюджету; 

- будівництво дитячого майданчика в с. Мощена – 64,847 тис.грн. ( за 

кошти соцеконому); 

- реконструкція (тепло модернізація огороджуючи конструкцій ) ЗОШ І-

ІІІ ступенів в с.Старі Кошари – 262,692 тис.грн.(за кошти соцеконому); 



- реконструкція шатрової покрівлі в Люблинецькій ЗОШ І-ІІІ ступенів- 

620,891 тис.грн.(кошти обласного бюджету); 

 - капітальний ремонт фасаду будівлі ДНЗ «Калинонька» - 1039,989 

тис.грн.9кошти інфраструктурної субвенції); 

-  придбання та встановлення котла  в Старокошарівську ЗОШ – 149,0 

тис.грн. 

 

Запобігання та ліквідація надзвичайних ситуацій та наслідків 

стихійного лиха 

Видатки на запобігання та ліквідацію надзвичайних ситуацій та наслідків 

стихійного лиха складають 10,0 тис.грн., на заходи по очищенню доріг від 

снігу. 

                                                        

                                                 Цільові фонди 

 
Видатки на охорону та раціональне використання природних ресурсів  

складають 33,056 тис.гривень, з них на поточний ремонт обладнання 

(консервування обладнання по очищенню питної води)  фільтрувальної станції 

селищного водозабору в сумі 33,056 тис.грн. 

 Кошти цільових фондів, утворених органами місцевого самоврядування 

використані у сумі 21,783 тис.грн. з них: на придбання матеріалів, обладнання, 

інвентаря –  7,693тис.грн., оплата послуг, (крім комунальних) – 14,089 тис.грн.. 

 

Медицина 

 

 У  2018 році повноваженя в галузі охорони здоров’я Люблинецька ОТГ 

делегувала Ковельській міській раді. Відповідно, медичну субвенцію на 

первинний і вторинний рівень, яка надходила до місцевого бюджету протягом 

трьох кварталів року,  передавали на міську раду.  

 У зв’язку із медичною реформою первинного рівня медицини, 

функціонування фельдшерсько-акушерських пунктів, яких немає в мережі 

таких закладів, опинилося під загрозою. З створенням комунального 

неприбуткового підприємства Ковельського МТМО, медична субвенція на 

первинний рівень медицини з ІУ кварталу перестала надходити до місцевого 

бюджету (залишилась лише на вторинний рівень).  

 У зв’язку з цим, з місцевого бюджету було дофінансовано підвищену  

заробітну плату фельдшерів в розмірі 66950,00 грн. за жовтень-грудень 2018 

року. Крім того, з місцевого бюджету забезпечено коштами оплату енергоносіїв 

в повному розмірі  246160,0 грн., на придбання туберкуліну 12500,00 грн., на 

відшкодування заробітної плати кочегарів 43940,00 грн., на забезпечення 

абонплати за Інтернет 1200,00 грн., та на проходження курсу реабілітації дітей-

інвлідів 5000,00 грн. 

 

Індустріальний парк «Ковель» 

 



За кошти місцевого бюджету (120 тис.грн.) розроблено детальний план 

території для розміщення індустріального парку «Ковель» в с.Черкаси 

Ковельського району Волинської області. 

                          

 

 Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на формування 

інфраструктури об’єднаних територіальних громад, а саме: 

- Капітальний ремонт головного фасаду будівлі ДНЗ «Калинонька» по вул. 

Незалежності, 22 в смт Люблинець 1163,059 грн. (1159,525 грн – субвенція, 

3,534 – місцевий бюджет 

- Подано на Мінрегіон: «Виготовлення проектної документації на проект 

«Капітальний ремонт даху та заміна вікон в КЗ «Центр культури і дозвілля 

Люблинецької територіальної громади» в смт Люблинець по вул. 

Незалежності, 23 Ковельського району Волинської області» - 12075 грн 

 

Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення 

заходів щодо соціально-економічного розвитку регіонів 

- 1. Реконструкція (тепломодернізація огороджуючих конструкцій) ЗОШ I-

III ст. с. Старі Кошари Ковельського району Волинської області – 262,908 

тис. грн.. 

- 2. Нове будівництво дитячого майданчика в с. Мощена Ковельського 

району Волинської області. Вартість 95086 грн. Субвенція – 94185 грн., 

селищний бюджет – 901 грн. 

 

Бюджетна програма "Здійснення природоохоронних заходів" 

- 1. Реконструкція селищного водозабору в смт Люблинець, вул. Ковельська, 

16, Ковельського району Волинської області «Питна вода України» на 

2011-2020рр. – 3100615 грн., селищний бюджет – 344500 грн. ДФРР – 

3993125 грн, місцеві бюджети – 2548625 грн 

 

Бюджетна програма КПКВК 2751320 "Будівництво футбольних полів зі 

штучного покриття в регіонах України" 

-1. 1.Нове будівництво спортивного майданчика для міні-футболу розміром 

42*22 в ОНЗ "Люблинецька ЗОШ I-III ст." в смт Люблинець Ковельського 

району Волинської області – 1488 тис. грн. ( Програма – 749,5 тис. грн., 608 тис. 

грн. – обласний бюджет, 141,5 тис. грн. – селищний бюджет) 

2. Виготовляється ПКД на проект «Нове будівництво спортивного майданчика 

для міні-футболу розміром 42*22 на території філії ОНЗ  в с. Мощена». 

 

Обласний бюджет 

1. 1.Реконструкція шатрової покрівлі ЗОШ I-III ст. в смт Люблинець 

Ковельського району Волинської області.2017-2018рр. Обласний бюджет 

– 1225 тис. грн., селищний бюджет – 206,160 тис. грн 

2. Конкурс місцевих ініціатив: «Школа мистецтв – осередок юних талантів 

Люблинецької ОТГ»: 109901 грн. Обласний бюджет 99000 грн, селищний 

бюджет -  10901 грн (закуплено два акордеони, бандуру та озвуувальну 

систему). 

 



Конкурс кращих ініціатив жителів Люблинецької ОТГ 

1.Закупівля обладнання в кабінет іноземної мови ОНЗ «люблинецька ЗОШ  під 

девізом «Скільки мов ти знаєш – стільки ти людина» (акустична система) 

бюджет 4974; ініціативна група – 1244 грн 

2. Закупівля обладнання в кабінет іноземної мови ОНЗ «Люблинецька ЗОШ» 

(багатофункціональний пристрій) бюджет 4480 грн; ініціативна група – 1120 

грн 

3. Облаштування зони відпочинку «Дитячий простір»в с. Довгоноси  

Бюджет 5000 грн; ініціативна група – 5727,70 

 

Однією з яскравих ініціатив стала квіткова зупинка в селищі Люблинець. Це 

спільна робота вихованців та їх наставника школи мистецтв, селищної ради та 

будівельників. 

 

Плани на 2019 рік 

1. На ДФРР подано наступні проекти:  

- Капітальний ремонт фасаду будівлі ОНЗ «Люблинецька загальноосвітня 

школа I-III ст» - 5904,019 тис. грн.. ДФРР – 5312,859 тис. грн., місцевий 

бюджет – 591,160 тис. грн. 

- Нове будівництво адмінбудівлі стадіону та трибун по вул. Незалежності в 

смт Люблинець Ковельського району Волинської області – 5289,162 тис. 

    грн.. ДФРР – 4760,246 тис. грн., місцевий бюджет – 528,916 тис. грн..  

 

2. За кошти інфраструктурної субвенції планується реалізувати 

проект: 

- Капітальний ремонт шатрової покрівлі ЗОШ I-III ст.. по вул. Молодіжна, 6 

в с. Старі Кошари Ковельського р-ну – 1493,541 тис. грн. 

3. За кошти субвенції  на соціально-економічний розвиток плануємо  

1. Капітальний ремонт даху та заміна вікон в КЗ «Центр культури та 

дозвілля Люблинецької територіальної громади» в смт Люблинець по 

вул. Незалежності, 23 Ковельського району – 900,253 тис. грн..; 

891,250 - субвенція 9,003 – місцевий бюджет 

2. Капітальний ремонт зали клубу по вул.. Відродження, 23 в с. 

Довгоноси Ковельського району Волинської області – 377,812 тис. 

грн.; 374,034 тис. грн. – субвенція; 3,778 тис. грн. – місцевий бюджет 

 

Дякую всім працівникам структурних підрозділів виконкому, 

депутатському корпусу та в.о. старост за злагоджену роботу. Сподіваюсь на 

плідну працю в наступному році. 
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