
ЗВІТ
Селищного голови про роботу за 2017 рік

2017  рік  –  це  перший рік  функціонування  Люблинецької  ОТГ,  яка  з  1
січня  вийшла  на  прямі  міжбюджетні  стосунки  з  державним  бюджетом  та
прийняла  повноваження  у  сфері  освіти,  культури  та  частково  соціального
захисту населення. 

Для  належного  управління  закладами  цих  сфер  селищною радою була
створена  окрема  юридична  особа  –  розпорядник  коштів  нижчого  рівня-
Управління гуманітарної сфери виконавчого комітету селищної ради. 

За  11  місяців  2017  року  з  державного  бюджету  до  загального  фонду
надійшло 18000,385  тис.грн. офіційних трансфертів, що складає 100,0 відсотка
до призначення, в тому числі:

- базової дотації -  2531,500 тис.грн., що складає 100,0 відсотків;
- додаткової дотації – 2319,800 тис.грн., що складає 100,0 відсотків;
- медичної субвенції – 4388,700 тис.грн., що складає 100,0 відсотків;
- освітньої субвенції - 6760,300 тис. грн., що складає 100,0 відсотків;
- субвенція на надання державної підтримки особам з особливими 
освітніми потребами  -18,445 тис.грн.
- субвенція   з  державного  бюджету  місцевим  бюджетам  на

формування 
інфраструктури об’єднаних  територіальних громад – 1526,000 тис.грн.;
- субвенція  з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення
заходів  щодо  соціально-економічного  розвитку  окремих  територій  –

455,640 тис. грн.;
- інша  субвенція  –  996,496  тис.грн  (  106,137  тис.грн.  -  Зеленська

с/рада,
 21,320тис.грн.  -  Тойкутська  с/рада,  Голобська  ОТГ  –  14,654  тис.грн.,

854,385 тис.грн. з обласного бюджету)
Крім того,  з районного бюджету передано субвенцію за рахунок залишку

коштів  освітньої  субвенції  з  державного  бюджету  місцевим  бюджетам,  що
утворилась на початок бюджетного періоду у сумі 437,670 тис.грн.

З селищного бюджету по загальному фонду передано іншої субвенції у
сумі 1011,159 тис.грн. в т.числі:

- субвенцію обласному бюджету  на реконструкцію селищного водозабору
у сумі 400,000 тис.грн.; 

-    іншу  субвенцію  –  1111,011  тис.грн.,  з  них  районному  бюджету  –
784,414 тис.грн., бюджету м.Ковеля – 326,597 тис.грн.

Доходи

Найбільшу  частку  (50,2  відсотка)  у  доходах  загального  фонду  займає
податок  та  збір  на  доходи  фізичних  осіб.  За  звітний   період  до  селищного
бюджету надійшло 4780,209 тис. грн. цього податку (99,28 відсотка до плану).
Найбільші суми ПДФО сплатили до бюджету Управління гуманітарної сфери
виконавчого  комітету,  Виконавчий комітет  селищної  ради,  ТзОВ «Негабарит-



Сервіс», ТзОВ «УкрДорс», Люблинецька спеціалізована школа-інтернат І-ІІІ ст.
«ЦОСПП».

 До селищного  бюджету протягом звітного періоду надійшло  податку на
прибуток  підприємств  і  фінансових  установ  комунальної  власності  5,020
тис.грн.,  рентної  плати  за  спеціальне  використання  лісових  ресурсів  та
користування  земельними ділянками лісового  фонду надійшло в  сумі  16,750
тис.грн,

Акцизного  податку  з  реалізації  суб'єктами  господарювання  роздрібної
торгівлі  підакцизних  товарів  надійшло  в  сумі  1155,046  тис.  грн.,  акцизного
податку  з  вироблених  в  Україні  підакцизних товарів  та   ввезених  на  митну
територію (0,0181619 відсотків)  надійшло 919,656 тис.грн.

Вагомим  джерелом  селищного  бюджету  є  податок  на  майно  (18,1
відсотка),  сума  надходжень  якого  у  звітному  періоді  становить  1591,280
тис.грн., або 119,54 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 147,025
тис.грн.  плати  за  землю  –  1362,089  тис.грн.  та  транспортного  податку  з
юридичних осіб – 23,833тис.грн., фізичних осіб – 58,333 тис.грн. 

Суттєво  поповнюється  селищний  бюджет  за  рахунок  надходження
єдиного податку (20,0 відсотка) з юридичних, фізичних осіб та с/г виробників.
Загальна сума надходжень  за 11 місяців  склала 1944,193 тис.грн., з них 67,285
тис.грн.  –  юридичні,  1745,496  тис.грн.  -  фізичні,  131,412  тис.грн.-  с/г
виробники, виконання даного податку складає 112,9 відсотка до призначення.

Неподаткові надходження складають   28,470тис.грн,  в тому числі  плати
за  надання  інших  адміністративних  послуг  надійшло  7,634тис.грн.,
адміністративних  штрафів  –  20,633тис.грн.  тобто  виконання  складає  282,3
відсотка до призначення.

До спеціального фонду селищного  бюджету  надійшло 872,499 тис.грн,
що становить 137,25 відсотка до затверджених показників на рік.  Найбільшу
питому вагу у надходженнях спеціального фонду займають власні надходження
бюджетних  установ  –  134,83  відсотка,  надійшло  -   680,862  тис.грн.  і
надходження від продажу землі несільськогосподарського призначення – 100,0

відсотка, яких надійшло відповідно 80,961 тис.грн. Крім того, надійшло
6,992 тис.грн. екологічного податку та  грошових стягнень за шкоду заподіяну 

порушенням  законодавства  про  охорону  навколишнього  природного
середовища в сумі 79,223 тис.грн., цільових фондів – 24,460 тис.грн.

Медицина

Медичну  субвенцію в  повному обсязі  (первинний і  вторинний рівень),
відповідно  до  рішення  селищної  ради  про  делегування  повноважень  по
медичному  обслуговуванню  населення  громади  Ковельській  міській  раді,
передано  Ковельській  міській  раді.  Тобто  всі  послуги  населенню   надає
Ковельське МТМО. Однак медична субвенція передбачає лише заробітну плату
медиків, а оплату енергоносіїв та заробітну плату обслуговуючого персоналу не
передбачає. На ці потреби спрямовувались кошти додаткової дотації. Крім того



з  місцевого  бюджету  було  виділено  кошти  на  закупівлю  туберкуліну  для
вакцинації дітей громади, та протезування окремих категорій громадян. Загалом
бюджету м.Ковеля передано 326,597 тис.грн.

Освіта

В  комунальній  власності  Люблинецької  територіальної  громади  є
наступні установи освіти:

Люблинецька ЗОШ І-ІІІ ст., Старокошарівська ЗОШ І-ІІІ ст., Мощенська
ЗОШ І-ІІ ст., та Кругельська ЗОШ І ст., діяльність якої призупинена;

ДНЗ «Калинонька» смт.Люблинець (10 груп), ДНЗ «Казка» с.Мощена (1
змішана група);

Люблинецька ДЮСШ;
Надбавку  за  престижність  педагоги  громади отримували в  2017 році  у

розмірі 15%.
Оскільки  освітня  субвенція  не  передбачає  оплати  енергоносіїв  та

заробітної  плати  обслуговуючого  персоналу,  то  на  ці  потреби  усі  громади
отримали додаткову дотацію, яка була розділена на дві сфери – на медицину та
на освіту.

Видатки  на  утримання  загальноосвітніх  шкіл  за  звітний  період  склали
10533,111 тис.грн., в тому числі по загальному фонду 10242,739 тис. грн. та по
спеціальному – 290,372 тис.грн. 

На   виплату  заробітної  плати   працівникам  загальноосвітніх  шкіл  з
нарахуваннями спрямовано  7393,964 тис.грн.

З метою забезпечення якісним харчуванням дітей шкільного віку та на
виконання Постанови кабінету Міністрів України від 19.06.2002 року № 856
«Про  організацію  харчування  окремих  категорій  учнів  у  загальноосвітніх
навчальних закладах»  організовано харчування  дітей  у всіх школах селищної
ради.

На харчування учнів залучались бюджетні кошти та кошти спецфонду.
За рахунок  бюджетних коштів харчувались діти-сироти та діти позбавлені

батьківського піклування, із малозабезпечених сімей, діти учасників АТО, учні
1-4 класів  – 105,892 тис.грн. за рахунок інших джерел ( благодійна допомога) –
259,756  тис.грн.  та  спеціальних  коштів  –  24,816  тис.грн.  На  доїзд  учнів  по
Мощенській ЗОШ І-ІІ ст. виплачено 10,122 тис.грн.

На оздоровлення та відпочинок дітей ( 43 дітей) використано за звітній
період 110,250 тис.грн.

 На утримання установ освіти селищної ради за 11 місяців використано
14171,256  тис.грн. загального фонду бюджету та 539,513 тис.грн спеціального
фонду.

На  виплату заробітної плати  працівникам освіти по загальному фонду з
нарахуваннями спрямовано 12230,838 тис. гривень, що становить 86,3 відсотка
загального обсягу видатків.

Середня  заробітна  плата  по галузі  склала 5197 грн.  що в порівнянні  з
минулим роком зросла  на 1658 грн.

Видатки  на  оплату  комунальних  послуг  та  енергоносіїв  по  загальному
фонду по установах освіти склали 1250,646 тис.грн. 



Також  районному  бюджету  на  утримання  методичного  кабінету,  на
оздоровлення  дітей  в  таборі  «Оберіг»  та  на  позашкілля   виділені  кошти  з
місцевого бюджету.

Залишки освітньої субвенції району (437 тис.грн.) розподілили наступним
чином:

200  тис.  грн..  –  на  облаштування  санвузлів  в  Мощенській  ЗОШ,  123
тис.грн.  –  на  потреби  Люблинецької  ЗОШ,   решту  коштів  відповідно  до
кількості учнів розподілили між трьома школами. Відповідно до розподілених
коштів  -  у  Люблинецькій  школі  замінено  кухонне  обладнання  шкільної
їдальні(  плити,  жаровня,  витяжка),  в  Старокошарівській  замінено  фільтр  на
воду,  в Мощенській школі замінено вікна і двері в шкільній їдальні. 

В 2017 році  рішенням Люблинецької  селищної  ради створено опорний
навчальний заклад «Люблинецька ЗОШ І-ІІІ ст.» з філіями Мощенська ЗОШ І-ІІ
ст. та Кругельська ЗОШ І ст. (призупинена діяльність). 

На  території  Люблинецького  ОНЗ  буде  реалізовуватись  проект  по
облаштуванню  спортивного  майданчика  для  міні  футболу  з  штучним
покриттям,  який  отримав  підтримку  бюджетної  програми  (на  умовах
співфінансування  з  місцевими  бюджетами).  Загальна  кошторисна  вартість
проекту 1499 тис.грн, з них -747,5 тис. грн.- державний бюджет, 749,5 тис.грн. –
місцеві бюджети. Роботи виконуватимуться протягом 2018 року.

Видатки на утримання дошкільних закладів склали 4458,518 тис.грн.,  в
тому  числі  по  загальному  фонду  –  3928,517  тис.грн.  та  по  спеціальному  –
530,001 тис.грн.

На  оплату  праці  з  нарахуваннями  працівників  дошкільних  установ
використано  3206,600  тис.грн.,  на  харчування  дітей  використано  коштів  по
загальному фонду у сумі 84,511 тис.грн та спеціальному –472,337 тис.грн.

Середня заробітна плата  одного працівника склала 3831 гривня.

Культура і мистецтво

Крім  закладів  освіти  ОТГ  взяла  на  себе  управління  всіма  закладами
культури –це  Люблинецький будинок  культури,  Старокошарівський будинок
культури, 5 сільських клубів та Люблинецьку школу мистецтв.

На  утримання  установ  культури   і  мистецтва  за  звітний  період
використано  1520,117  тис.грн.  бюджетних  коштів  загального  фонду,  що
становить  96,8  відсотка  до  бюджетних  призначень.  За  рахунок  спеціального
фонду бюджету видатки по установах культури склали  26,921 тис.грн.

Основну питому вагу у складі  видатків на культуру  займають видатки на
заробітну  плату  з  нарахуваннями  90,0  відсотки,  обсяг  якої  склав  1369,252
тис.грн.

Середня зарплата працівників галузі склала 4609 гривень.
Видатки на оплату енергоносіїв по установах культури становлять 124,632

тис.грн. 
За  2017  рік  за  кошти  місцевого  бюджету  дороблено  огорожу

Люблинецького МБК ( більше 10 тис.грн.-матеріали та 5,0 тис.грн. –роботи).
Ініціативною  групою  місцевих  мешканців  с.Довгоноси  на  чолі  з  депутатом



селищної ради встановлено огорожу (штахетник) клубу с.Довгоноси ( 5,7 тис.
грн. – матеріали).

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

культура і спорт» за звітний період використано 609,780 тис.грн. загального 
фонду бюджету.

На  здійснення  заходів  у  галузі  «Спорт  для   всіх»  використано  68,551
тис.грн.  загального  фонду.  З  них  50,0  тис.грн.  –  на  харчування  учасників
змагань Люблинецької ДЮСШ, решту- на участь дорослих футбольних команд
громади(смт.Люблинець, с.Старі  Кошари, с.Мощена) у районному чемпіонаті,
де Люблинецька команда «Бетон» стала чемпіоном.  

По  Люблинецькій  спортивній  школі  видатки  проведені  по  загальному
фонду  в  сумі  541,229  тис.грн.,  з  них  на  оплату  праці  з  нарахуваннями
працівників школи використано 473,715 тис.грн., на оплату енергоносіїв- 

64,896 тис.грн. Середня заробітна плата  одного працівника склала 4316
гривень.  

Реалізація місцевих програм

Виплачена допомога трьом дітям – сиротам, яким виповнилось 18 років у
сумі 5,430 тис.грн.

Інші  видатки  на  соціальний  захист  населення  по  загальному  фонду
використано  46,000  тис.грн.(матеріальна  допомога  на  лікування  та  виплата
воїнам  –контрактникам)  та  на  окремі  заходи,  передбачені  державними  і
місцевими програмами розвитку культури і мистецтва – 21,586 тис.грн.

Органи місцевого самоврядування

На  утримання  виконавчого  комітету  селищної  ради  протягом  звітного
періоду  по загальному фонду використано 1900,890 тис.грн.

Касові видатки по виплаті заробітної плати з нарахуваннями становлять
1774,482 тис.грн, по оплаті комунальних платежів – 34,150 тис.грн..

На  утримання  Управління  гуманітарної  сфери  за  11  місяців  видатки
становлять – 625,662 тис.грн. в тому числі на заробітну плату з нарахуваннями
- 593,844 тис.грн. на енергоносії та комунальні послуги – 12,255 тис.грн.

 Середня заробітна плата  одного працівника склала 5621 гривня.

Житлово-комунальне господарство

Кошти по житлово-комунальному господарству на благоустрій сіл, селищ
за звітний період  використані  в  сумі  282,763 тис.грн.,  в  тому числі поточні
трансферти КП «Екокомунсервіс» спрямовані в сумі 100,711 тис.грн. для оплати



електроенергії  за  вуличне  освітлення  смт.  Люблинець  та  с.Довгоноси,
придбання  пластикової  труби  для  поточного  ремонту  водопроводу  –  14,500
тис.грн, оплата електроенергії  сіл Мощена, Черкаси, Старі Кошари, Кругель –
28,462 тис.грн., придбання ламп для вуличного освітлення та електроматеріалів
в сумі 32,214 тис.грн. та  грейдерування вулиць з підсипкою, поточний ремонт
вуличного освітлення, експлуатаційне утримання доріг –106,876 тис.грн. 

Будівництво

На  розробку  схем  та  проектних  рішень  масового  застосування  із
загального  фонду  селищного  бюджету  було  проведено  оплату  у  сумі  89,634
тис.грн.:

-  виготовлення  проектно-кошторисної  документації  щодо  капітального
ремонту фасаду будівлі ОНЗ «Люблинецька ЗОШ І-ІІІ ступенів» у сумі 29,000
тис.грн. та проведення експертизи проектної документації у сумі 9,913 тис.грн.;

-  проведення  експертизи  проектної  документації  по  капітальному
ремонту  фасад-  виготовлення  проектно-кошторисної  документації  щодо
реконструкції  шатрової  покрівлі  приміщення школи Люблинецької  ЗОШ І-ІІІ
ступенів у сумі 8,500 тис.грн та проведення експертизи проектної документації
у сумі 1,769 тис.грн. .;

у будівлі ДНЗ «Калинонька» у сумі 5,152 тис.грн.;
-  виготовлення  проектно-кошторисної  документації  щодо  капітального

ремонту шатрової покрівлі ЗОШ I-III ст. по вул. Молодіжна, 6 в с. Старі Кошари
Ковельського району Волинської області  в сумі 18,560 тис. грн. та експертизи в
сумі 4,933 тис.грн.

-  виготовлення  детального  плану території  для обслуговування  закладу
фізичної  культури  та  спорту  (стадіон)  по  вул.Незалежності  в  межах
смт.Люблинець Ковельського району Волинської області в сумі 6,0 тис.грн.

-  проведення  експертизи  проекту  «Нове  будівництво  спортивного
майданчика для мініфутболу з штучним покриттям розміром 42*22 на  території
ОНЗ «Люблинецька ЗОШ І-ІІІ  ст.»  по вул..Незалежності,36  в смт.Люблинець
Ковельського району Волинської області в сумі 5,807 тис.грн.

Видатки  по  спеціальному фонду галузі  «Будівництво»  склали
3814,514 тис. грн. в тому числі:

- капітальний ремонт клубу с. Кругель – 50,507 тис.грн.(з місцевого
бюджету), 39,087 тис.грн. (з обласного бюджету).

- реконструкція шатрової покрівлі Люблинецької ЗОШ І-ІІІ ступенів
– 800,000 тис.грн. (Проект отримав підтримку обласного фонду регіонального
розвитку  «Реконструкція  шатрової  покрівлі  ЗОШ  I-III  ст.  в  смт  Люблинець
Ковельського  району  Волинської  області»  –загальна  кошторисна  вартість
1428,916 тис. грн ).

-  реконструкція санвузлів  Мощенської ЗОШ І-ІІ ступенів –200,0тис.грн.
(з  місцевого  бюджету-залишки  освітньої  субвенції  району),  345,0тис.грн.  (з
обласного бюджету).



За  кошти  субвенції  з  державного  бюджету  місцевим  бюджетам  на
формування інфраструктури:

- капітальний  ремонт  вуличного  освітлення  в  с.  Нові  Кошари
Ковельського р-ну по вул. Л. Українки, Кругельська,  Лісова від КТП №559 –
190,855 тис. грн

- капітальний  ремонт  вуличного  освітлення  в  смт  Люблинець
Ковельського р-ну по вул. П. Мирного від КТП №624 – 57,835 тис. грн.

- капітальний  ремонт  вуличного  освітлення  в  смт  Люблинець
Ковельського р-ну по вул. Дачній від КТП №719 – 57,868 тис. грн.

- капітальний  ремонт  вуличного  освітлення  в  с.  Калинівка
Ковельського р-ну по вул. Джерельній від КТП №279 тис. -  35,286 тис. грн.

- капітальний  ремонт  фасаду  будівлі  ДНЗ  «Калинонька»  по  вул.
Незалежності, 22 в смт Люблинець Ковельського району Волинської області –
1243,809 тис. грн.

- реконструкція  (тепломодернізація  огороджуючих  конструкцій)
ДЮСШ смт Люблинець по вул. 1 Травня, 4 Ковельського району Волинської
області – 82,655 тис. грн.

- виготовлення проектної документації на проект «Нове будівництво
адмінбудівлі  стадіону  та  трибун  по  вул.  Незалежності  в  смт  Люблинець
Ковельського району Волинської області» - 47,064 тис. грн.

- виготовлення  проектної  документації  на  проект  «Капітальний
ремонт тротуарів по вул. Незалежності в смт Люблинець Ковельського району
Волинської області – 4,980 тис. грн. 

За  кошти  субвенції  з  державного  бюджету  місцевим  бюджетам  на
здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку:

- Реконструкція (тепломодернізація огороджуючих конструкцій) ДНЗ
«Калинонька»  смт  Люблинець,  вул.  Незалежності,  22  Ковельського  району
Волинської області – 364,517 тис. грн.

- Нове будівництво дитячого майданчика в с. Мощена Ковельського
району Волинської області – 95,977 тис. грн.( освоєно 30% коштів).

На  черзі  проекту  «Реконструкція  (тепломодернізація  огороджуючих
конструкцій) ЗОШ І-ІІІ ст.  вул.  Молодіжна, 6 в с.Старі  Кошари Ковельського
району Волинської області» – 263,354 тис. грн.

На конкурс  державного  фонду регіонального  розвитку на  2028  рік
подано наступні проекти:

- Капітальний ремонт фасаду будівлі  опорного навчального закладу
«Люблинецька  загальноосвітня  школа  I-III  ступенів  Люблинецької  селищної
ради  Волинської  області»  по  вул.  Незалежності,  36  в  смт  Люблинець
Ковельського району Волинської області – 4093,333 тис. грн.

- Капітальний  ремонт  шатрової  покрівлі  ЗОШ  I-III  ст.  по  вул.
Молодіжна,  6  в  с.  Старі  Кошари  Ковельського  району  Волинської  області  –
1196,907 тис. грн

- Нове будівництво адмінбудівлі стадіону та трибун в смт Люблинець
Ковельського району Волинської області – 4032,212 тис. грн.



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 200,000 тис.грн.

На  умовах  співфінансування  50%/50%  (обласний  бюджет-місцевий
бюджет) були проведені дрібні поточні ремонти доріг: 

О  031483Любохини-СтараГута-Сьомаки-Смідин-Кругель-
НовіКошари-/М-07/-  сума  до  співфінансування  з  місцевого  бюджету  -50  тис.
грн., з обласного -50 тис.грн., 

С030601Калинівка-Довгоноси-Люблинець-/М-07/  -  сума  до
співфінансування з місцевого бюджету -100 тис. грн.., з обласного -100 тис.грн.
(частина дороги біля школи-інтернат),

С 030631 Мощена-Черкаси (на ділянці с.Мощена-с.Черкаси) –  сума до
співфінансування з місцевого бюджету -50 тис. грн., з обласного -10 тис.грн. 

Охорона навколишнього природного середовища

По спеціальному фонду на інші природоохоронні заходи використано у
сумі  40,493 тис.грн.,  а  саме  придбання   контейнерів  для сміття  використано
7,885  тис.грн,   смітників  5,990  тис.грн.,  за  окультурення  стихійних
сміттєзвалищ  -  12766  тис.грн.,   та  на  розробку  проектної  документації  на
викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами
-  7,950 тис.грн. та лабораторні вимірювання – 5,902 тис.грн.

Запобігання та ліквідація надзвичайних ситуацій
 та наслідків стихійного лиха

 Видатки на запобігання та ліквідацію надзвичайних ситуацій та наслідків
стихійного лиха складають 12,980 тис.грн.,  в тому числі на очищення від снігу
доріг. 

Інші видатки:

На  утримання  Трудового  архіву  смт  Люблинець  спрямовано  60,040
тис.грн., з них: на заробітну плату з нарахуваннями 44,453 тис.грн, по оплаті
комунальних платежів – 5,739 тис. грн.

Цільові фонди

Кошти цільових фондів, утворених органами місцевого самоврядування
використані у сумі 44,287 тис.грн. з них:  на  заробітну плату кочегарів 2,333
тис.грн.,  на  придбання  матеріалів  (комп’ютерів,  вікно,  будівельні  матеріали,
папір)  –  34,968  тис.грн.,  та  на  оплату  комунальних  послуг  –  2,579  тис.грн.
гривень



Дякую  всім  працівникам  структурних  підрозділів  виконкому,
депутатському корпусу та  в.о.  старост  за  злагоджену роботу.  Це був перший
випробувальний рік  для громади.  В рейтингу спроможності  ОТГ Волинської
області наша громада зайняла 8-му позицію з 15. Сподіваюсь на плідну працю в
наступному році.


