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ДОХОДИ 

        До зведеного бюджету району за 2019 рік з урахуванням 
трансфертів надійшло 835 450,2 тис.грн, з них до загального фонду – 
797 761,7 тис.грн, спеціального – 37 688,5 тис.грн.  
           В структурі доходів загального фонду бюджету району податки 
та збори складають 38,1 відсотки  загальних надходжень,  решта 
надходжень 494082,9 тис.грн становлять трансферти в основному з 
обласного та державного бюджету, а це: 

- Базова дотація  1548,6тис.грн 
- Освітня субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам 

147829,5тис.грн 
- Медична субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам 

51813,3тис.грн 
- Дотація з місцевого бюджету на здійснення переданих з 

державного бюджету видатків з утримання закладів освіти та 
охорони здоров`я за рахунок відповідної додаткової дотації з 
державного бюджету 20368,6 тис.грн 

- Субвенція з місцевого бюджету на надання пільг та житлових 
субсидій населенню на оплату електроенергії, природного газу, 
послуг тепло-, водопостачання і водовідведення, квартирної 
плати (утримання будинків і споруд та прибудинкових 
територій), управління багатоквартирним будинком,поводження 
з побутовими відходами   40378,5 тис.грн 

- Субвенція з місцевого бюджету на надання пільг та житлових 
субсидій населенню на придбання твердого та рідкого пічного 
побутового палива і скрапленого газу за рахунок відповідної 
субвенції з державного бюджету 4151,0 тис.грн 
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- Субвенція з місцевого бюджету на виплату допомоги сім`ям з 

дітьми, малозабезпеченим сім`ям, особам, які не мають права на 
пенсію, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, тимчасової 
державної допомоги дітям, тимчасової державної соціальної 
допомоги непрацюючій особі, яка досягла загального пенсійного 
віку           137903,7 тис.грн 

- Субвенція з місцевого бюджету на виплату державної соціальної 
допомоги на дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського 
піклування, грошового забезпечення батькам-вихователям і 
прийомним батькам за надання соціальних послуг у дитячих 
будинках сімейного типу та прийомних сім”ях                                                        
1444,1 тис.грн 

- Субвенція з місцевого бюджету на здійснення переданих 
видатків у сфері освіти за рахунок коштів освітньої субвенції 
1131,1 тис.грн 

- Субвенція з місцевого бюджету на надання державної підтримки 
особам з особливими освітніми потребами за рахунок 
відповідної субвенції з державного бюджету 397,8 тис.грн 

- Субвенція з місцевого бюджету на забезпечення якісної,сучасної 
та доступної загальної середньої освіти «Нова українська 
школа»за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету                                   
2723,3 тис.грн 

- Субвенція з місцевого бюджету на здійснення переданих 
видатків у сфері охорони здоров`я за рахунок коштів медичної 
субвенції  2379,0 тис.грн 

- Субвенція з місцевого бюджету на відшкодування вартості 
лікарських засобів для лікування окремих захворювань за 
рахунок відповідної субвенції з державного бюджету 585,0 
тис.грн 

- Субвенція з місцевого бюджету за рахунок залишку коштів 
освітньої субвенції, що утворився на початок року                                    
1236,6 тис.грн 

- Інші субвенції з місцевого бюджету 10682,5 тис.грн. 
 

Дохідна частина бюджету району по загальному фонду за 2019 
рік (без врахування міжбюджетних трансфертів) виконана на 108,5%, 
при плані 279857,6 тис.грн надійшло 303 678,8 тис.грн податків та 
зборів. 

 Виконання плану надходжень доходів загального фонду 
бюджету забезпечили 32 місцеві ради та районний бюджет. Не 
виконала планові завдання Межерічанська сільська рада через 
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непогашення боргу по земельному податку підприємствами ДП 
Львіввугілля (борг 0,5 млн.грн) та орендної плати за землю ПАТ 
Львівська вугільна компанія (борг         млн.грн). 

Основним бюджетоутворюючим платежем у доходах району є 
податок на доходи фізичних осіб. Даного податку за звітний період 
надійшло в сумі 223599,2 тис.грн, що становить 108,7 відсотки до 
плану.  
               Найбільшими бюджетоутворюючими підприємствами 
району, в тому числі по податку на доходи фізичних осіб, є :ДП 
Львіввугілля із структурними підприємствами, ДВАТ шахта Надія, 
КУСРР ЛО «ЦОЗО», КНП Сокальська центральна районна лікарня, 
ПАТ Львівська вугільна компанія,  ДП Датський текстиль,  ПП 
Західний Буг, ТзОВ Сокме.    

Другим по питомій вазі в структурі доходів є єдиний податок, 
якого  до бюджетів місцевих рад надійшло 35838,0 тис.грн, що 
становить 104,7 % планових призначень. Темп зростання надходжень 
єдиного податку у 2019 році склав 111,0%.     

   Однак, не виконали планових призначень: Ванівська, 
Варязька, Волицька,  Жужелянська, Корчівська, Лучицька, 
Мурованська, Опільська, Перв»ятицька, Савчинська, Свитазівська, 
Скоморохівська, Стенятинська,  Тудорковицька, Хлівчанська, Белзька 
місцеві ради. Менше ніж у відповідному періоді минулого року 
надійшло єдиного податку до бюджету Варязької, Корчівської, 
Лучицької, Мурованської, Опільської, Перв»ятицької, Переспівської, 
Свитазівської, Савчинської, Скоморохівської, Стенятинської, 
Телязької, Тудорковицької, Белзької місцевих рад. 

 
 Податку на майно, який в основному  формується з плати за 

землю за звітний період надійшло в сумі  27686,5 тис.грн, при плані 
25179,9тис.грн. Надходження плати за землю  складають 
23288,4тис.грн, що становить 104,9  відсотка до плану. Надходження 
плати за землю в порівнянні з відповідним періодом минулого року  
по району збільшилися на 8,3 відсотки.  

Однак, не забезпечено виконання планових призначень по 
надходженню даного податку  Межирічанською, Острівською, 
Поторицькою, Савчинською, Сілецькою, Смиківською, 
Тартаківською, Жвирківською, Сокальською та Угнівською 
місцевими радами.  

Зменшили надходження плати за землю до рівня  минулого року 
Межирічанська, Острівська, Переспівська, Поторицька, Сілецька, 
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Смиківська, Тартаківська, Жвирківська, Сокальська та Угнівська 
місцеві ради.  

Податку на нерухоме майно відмінне від земельної ділянки  за 
звітний період надійшло в сумі 4342,1 тис.грн, що становить 150,3% 
планових призначень та 148% надходжень минулого року.  

Не виконали планових призначень Боб»ятинська, Корчівська, 
Лучицька,Савчинська,Стенятинська, Тудорковицька місцеві ради.  

Зменшились надходження даного податку до минулого року у 
Корчівській, Лучицькій,Межирічанській,Тудорковицькій місцевих 
радах.  

  Акцизний податок з реалізації суб»єктами господарювання 
роздрібної торгівлі підакцизних товарів складає 3,2 % в структурі всіх 
надходжень. В загальному по району надходження по податку  
складають 9760,0 тис.грн (100,2% планових призначень). Спад 
надходжень  даного податку до минулого року 112,9 тис.грн. 

Не забезпечили виконання планових призначень по надходженню 
акцизного податку 14 місцевих рад. Найнижчий відсоток виконання 
планових показників у: Волицькій, Боб»ятинській, Лучицькій, 
Княжівській, Савчинській, Смиківській, Белзькій місцевих радах. 

Менше ніж у 2018 році надійшло даного податку до бюджету 15 
місцевих рад. Суттєво зменшили надходження Волицька, 
Боб»ятинська, Смиківська,  Савчинська, Карівська, Лучицька,  
Жвирківська, Белзька місцеві ради. 
 
           Щодо решти податків та зборів слід зазначити виконання 
плану по надходженнях:        

- орендної плати за користування цілісним майновим комплексом 
та іншим майном, що перебуває в комунальній власності 
(146,9%); 

- рентної плати за спеціальне використання лісових ресурсів 
(255,8%); 

- туристичного збору ( 233,3%); 
- рентної плати за користування надрами (221%); 
- адмінштрафів та інших санкцій ( 227,1%); 
- державного мита( 136,6%); 
- адміністративного збору за державну реєстрацію речових прав 

на нерухоме майно(131,9%); 
- орендної плати за водні об»єкти ( 100,6%) 
- інші надходження. 

         Не виконано план по надходженнях збору за місця для 
паркування транспортних засобів, плати за надання інших 
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адміністративних послуг, адміністративного збору за проведення 
державної реєстрації юридичних та фізичних осіб. 
         Впродовж звітного періоду відповідно до статті 78 Бюджетного 
Кодексу України на підставі офіційних висновків фінансового 
управління були прийняті рішення про збільшення планових 
надходжень податків та платежів до загального фонду 8-и місцевими 
радами на загальну суму 1514,1 тис.грн. та зменшення 9-а місцевими 
радами на загальну суму 1295,2 тис.грн. 
 
         За звітний період до спеціального фонду бюджету району 
надійшло 37688,5 тис.грн, що становить  117,6  відсотків до 
уточненого річного плану.  А саме: власні надходження бюджетних 
установ склали 16987,6 тис.грн, кошти від продажу землі 
несільськогосподарського призначення – 1934,0 тис.грн, кошти від 
відчуження майна, що перебуває в комунальній власності – 27,4 
тис.грн, кошти від пайової участі у розвитку інфраструктури 
населеного пункту – 7,5тис.грн, грошові стягнення за шкоду, 
заподіяну порушенням законодавства про охорону навколишнього 
природного середовища внаслідок господарської діяльності – 
6673,6тис.грн, екологічного податку та збору за забруднення 
навколишнього природного середовища – 454,5 тис.грн.  
Надходження до спеціального фонду в порівнянні з 2018 роком 
зменшились на 4312,1 тис.грн.  
           Субвенції на виконання інвестиційних проектів надійшло в 
сумі 6266,6 тис.грн, на співфінансування інвестиційних проектів 
232,0 тис.грн, інших субвенцій 4526,2 тис.грн, субвенцій на 
природоохоронні заходи -289,5 тис.грн. 

 
  Станом на 1 січня 2020 року заборгованість з виплати 

заробітної плати підприємств району становила 59180,1 тис.грн. На 
район припало 44,1% від загальнообласного обсягу заборгованості з 
виплати заробітної плати. Середньомісячна заробітна плата  у 2019 
році в районі  за оперативними даними  склала 10370 грн. 
         Резервом збільшення дохідної частини бюджету району є 
погашення податкового боргу, станом на 01.01.2020р., якого 
рахується в сумі 75,6млн.грн, з них по податку на доходи фізичних 
осіб 37,1млн.грн, екологічному податку -17,7млн.грн, платі за землю 
3,8 млн.грн, єдиному податку 0,3 млн.грн, інші. 

 
ВИДАТКИ 

Видаткова частина бюджету району виконана на 94,2 відсотки ( 
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при уточненому плані 906584,0 тис.грн профінансовано 853893,6 
тис.грн). 

 По загальному фонду проведено видатки в сумі 766151,8 
тис.грн та по спеціальному – 87741,8 тис.грн. 
            В порівнянні із затвердженими місцевими радами на початок 
року об’ємами (без врахування трансфертів) бюджет зріс за рахунок 
спрямування вільних залишків, які склалися станом на 01.01.2019 
року на 70417,0  тис.грн. в тому числі на утримання апарату 
управління по місцевих радах – 2734,5 тис.грн., установ освіти- 
2959,2 тис.грн, установ охорони здоров’я – 2538,5 тис.грн., 
соціальний захист населення – 3369,1тис.грн,  установ культури – 
1279,0 тис.грн,  фізичну культуру і спорт – 434,9 тис.грн,  житлово-
комунальне господарство – 868,9 тис.грн,  інша  діяльність –529,4  
тис.грн,  субвенцію з місцевого бюджету державному бюджету на 
виконання програм соціально-економічного розвитку та інші 
субвенції місцевим бюджетам – 8903,6 тис.грн., на утримання  
автомобільних доріг  –5965,4 тис.грн;  кошти передані із загального 
фонду до бюджету розвитку(спеціального фонду) на капітальні 
видатки установ соціально-культурної сфери – 26958,3 тис.грн. Крім 
цього спрямовано залишок освітньої субвенції, що склався станом на 
01.01.19 в сумі 14041,5 тис.грн. та медичної субвенції – 1917,0 
тис.грн. 
            Протягом звітного періоду з місцевих бюджетів району 
забезпечено своєчасну і в повному обсязі виплату заробітної 
плати працівникам бюджетної сфери з урахуванням підвищення 
відповідно до вимог чинного законодавства мінімальної 
заробітної плати та відновлення міжпосадових співвідношень. 
Своєчасно профінансовано видатки з оплати спожитих енергоносіїв та 
комунальних послуг. 

Протягом 2019 року по органах місцевого самоврядування на 
утримання 29 сільських, 3 міських, 1 селищної та 1 районної рад 
проведено видатки на загальну суму 43710,1 тис.грн, з них по 
загальному фонду 42584,3 тис.грн, що становить 97,8 % призначень 
на рік та на 7,8 млн.грн більше аналогічного періоду 2018 року, по 
спеціальному фонду 1125,8 тис.грн, що становить 94,4 % річних  
призначень.  

По загальному фонду на зарплату з нарахуваннями працівникам 
органів місцевого самоврядування засвоєно 38005,7 тис.грн, що 
становить 89,2 % загальних видатків та на 7569,1 тис.грн  більше 
аналогічного періоду 2018 року. Середня заробітна плата на одного 
працівника  в органах місцевого самоврядування у 2019 році 
становила 12,1 тис.грн. На придбання предметів, матеріалів, 
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обладнання та інвентаря використано 978,1 тис.грн, оплату послуг 
(крім комунальних) – 1835,8 тис.грн. На оплату відряджень 
використано кошти в сумі 94,3 тис.грн, оплату комунальних послуг та 
енергоносіїв – 1009,2 тис.грн, окремі заходи по реалізації державних 
(регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку – 607,3 
тис.грн, інші поточні видатки – 53,8 тис.грн.  

 
Видатки по спецфонду органами місцевого самоврядування 

проведено на 1125,8 тис.грн, що становить 94,8 % річних призначень, 
з них на придбання предметів, матеріалів, обладнання та інвентаря – 
30,6 тис.грн, оплату послуг (крім комунальних) – 14,5 тис.грн, оплату 
комунальних послуг та енергоносіїв – 14,1 тис.грн, на придбання 
обладнання і предметів довгострокового користування – 817,6 тис.грн 
(з них по 9 місцевих радах (Жвирківською, Ванівською, 
Волсвинською, Домашівською, Жужелянською, Княжівською, 
Перв»ятицькою, Поторицькою, Тудорковицькою) придбано 
комп»ютери та ноутбуки на суму 169,0 тис.грн,  Сокальською 
міською радою придбано автомобіль на суму 648,6 тис.грн), 
капітальний ремонт адмінбудинку Сокальською міською радою -
249,0 тис.грн. 

 
На оплату членських внесків до асоціацій органів місцевого 

самоврядування місцевими радами протягом 2019 року проведено 
видатки в сумі 224,9 тис.грн. 

 
На утримання установ освіти району протягом 2019 року 

використано 326486,1 тис.грн, у тому числі по загальному фонду – 
300079,1 тис.грн (97,2 % планових призначень на рік), , що на 52889,7 
тис.грн більше аналогічного періоду минулого року, спеціальному 
фонду – 26407,0 тис.грн (87,1,0% уточнених річних призначень).Із 
загальної суми витрат загального фонду на утримання 34-х дитячих 
дошкільних установ  району використано 50428,0 тис.грн. 

 
По загальному фонду, по установах освіти головним розпорядником 
яких є Сокальська РДА та місцеві ради, на виплату заробітної плати з 
нарахуваннями працівникам видатки проведено в сумі 233701,9 
тис.грн, що складає 77,9 % загальних видатків на освіту та на 38052,2 
тис.грн більше такого ж періоду минулого року, На виконання ст.57 
Закону України «Про освіту» спрямовано та виплачено винагороди 
педагогічним працівникам загальноосвітніх шкіл в розмірі 80 
відсотків посадового окладу на суму 4023,7 тис.грн. з них за рахунок 
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коштів освітньої субвенції-3803,8тис.грн., коштів районного 
бюджету-219,9 тис.грн. 
        Середня заробітна плата педпрацівників  загальноосвітніх шкіл 
становила  9525 грн. 

 На оплату енергоносіїв і комунальних послуг використано 
22384,3 тис.грн, що на 470,5 тис.грн більше до такого ж періоду 
минулого року. 
          Відповідно до затвердженої мережі установ освіти на 2019-2020 
навчальний рік наповнюваність учнями одного класу становить 16,4 
учня, що менше від планової мережі на 2019-2020 роки на 0,1 учня. 
Впродовж 2019 року в загальноосвітніх школах харчувались 932 учні 
пільгових категорій на що використано 2877,4 тис.грн; у дошкільних 
підрозділах проводилось харчування 418 дітей на що використано 
1076,0 тис.грн. в тому числі батьківська плата- 735,1 тис.грн. На 
харчування дітей у дошкільних установах використано  5669.6 
тис.грн, що на 1280,6 тис.грн більше ніж у минулому році),  на 
придбання предметів, матеріалів, обладнання та інвентарю – 17884,3 
тис.грн (на 8515,7 тис.грн більше),   оплату послуг – 4514,6 тис.грн 
(на 1609,0 тис.грн більше), оплату відряджень – 408,5 тис.грн, інші 
поточні видатки склали 875,6 тис.грн .              
        У 2019 році на утримання інклюзивно ресурсного центру 
використано 1313,3 тис.грн 

Видатки спецфонду проведено в сумі 25712,3 тис.грн. Зокрема, 
на придбання предметів та матеріалів використано 1102,6 тис.грн, 
продуктів харчування – 9526,9 тис.грн (в т.ч. по школах – 6105,5 
тис.грн, по дошкільних установах – 3421,4 тис.грн), оплату послуг – 
166,3 тис.грн, оплату енергоносіїв – 3,6 тис.грн, придбання 
медикаментів – 0,5 тис.грн, придбання обладнання і предметів 
довгострокового користування – 7092,1 тис.грн, проведення 
капітальних ремонтів – 7707,4 тис.грн. 

 
На утримання двох шкіл естетичного виховання дітей видатки 

по загальному фонду проведено на суму 11596,9 тис.грн (99,8 % 
призначень ), що на 2197,5 тис.грн більше видатків аналогічного 
періоду 2018  року. 
По загальному фонду на виплату заробітної плати з нарахуваннями 
працівникам шкіл естетичного виховання дітей видатки проведено в 
сумі 10731,8 тис.грн, що складає 100 % загальних видатків. Середня 
заробітна плата педпрацівників у 2019 році склала 6770,0 грн.  На 
оплату енергоносіїв і комунальних послуг використано 377,9 тис.грн. 
Придбано предметів та матеріалів на суму 361,7 тис.грн, оплачено 
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послуг – 108,2 тис.грн, відряджень – 17,0 тис.грн, інші поточні 
видатки склали – 0,3 тис.грн.     
       Звільнені від оплати за навчання у 2019 році були 309 дітей на 
100 відсотків,  з них  діти сироти, діти інваліди, дітей з багатодітних 
сімей де є троє і більше дітей віком до 18-ти років, діти позбавлені 
батьківського піклування, діти учасників бойових дій. 

 
До спеціального фонду шкіл естетичного виховання дітей 

надійшло 631,7 тис.грн, що становить 106,2% річних призначень, з 
них батьківської плати – 580,6 тис.грн, орендної плати – 4,2 тис.грн, 
благодійних внесків – 46,9 тис.грн. Видатки по спецфонду проведено 
в сумі 694,7 тис.грн, з них: заробітна плата з нарахуваннями – 415,1 
тис.грн, інші поточні видатки – 24,5 тис.грн, капітальні видатки – 
255,1 тис.грн (придбано Сокальською школою мистецтв  музичні 
інструменти, комп’ютера). 

 
По установах охорони здоров’я за 2019 рік на утримання 2-х 

лікарень, 44 фапи, 12 амбулаторій  використано кошти на загальну 
суму 84952,9 тис.грн, з них по загальному фонду 78789,6  тис.грн, що 
становить 98,0 % планових призначень на рік, в тому числі на 
первинну ланку – 1244,2 тис.грн по спеціальному фонду 6163,3 
тис.грн, що становить 98,0 % річних призначень. Видатки загального 
фонду проводились за рахунок медичної субвенції в сумі 53729,8 
тис.грн, районного бюджету 15394,3 тис.грн, додаткової дотації 
6701,5тис.грн. 
По загальному фонду на виплату заробітної плати з нарахуваннями 
працівникам охорони здоров’я використано кошти в сумі 58118,5 
тис.грн, а це 77,5 % видатків загального фонду. Середня заробітна 
плата працівників медустанов району за звітний період 
становить: лікарського персоналу –8533грн, середнього медичного 
персоналу – 
5493 грн, молодшого медичного персоналу – 4192 грн. На придбання 
медикаментів і перев’язочних матеріалів використано 2755,1 тис.грн 
(ліжкодень – 12,18 грн), рецепти пільговій категорії громадян 
відшкодовано на суму 1676,0 тис.грн, на програму забезпечення 
лікування хворих на цукровий та нецукровий діабет –3178,9 тис.грн, 
на програму відшкодування вартості лікарських засобів для лікування 
окремих захворювань – 585,0 тис.грн, продуктів харчування – 1024,7 
тис.грн (ліжкодень – 8,12 грн), енергоносії профінансовано на суму 
7698,9 тис.грн. Безкоштовне зубопротезування 90 хворим 
профінансовано на суму 170,1 тис.грн. 
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По спеціальному фонду за 2019 рік використано  6163,3тис.грн, 

з них на придбання предметів довгострокового користування в сумі 
2730,7 тис.грн          (придбано: електрокардіографи, пральну машину, 
реабілітаційне обладнання, артроскопічну стійку, картоплечистку, 
ліжка функціональні,системний блок, лампу операційну, стіл 
операційний, відеобронхоскоп , комп’ютерне обладнання) та 
проведено капітальні ремонти закладів охорони здоров"я – 3432,6 
тис.грн, а саме:пологового відділення, приймального відділення, 
сходової клітки, кардіологічного відділення, інфекційного відділення, 
травматологічного відділення –гінекологічного відділення, 
наркологічного відділення, ремонт покрівлі харчоблоку, покрівлі 
АЗПСМ с.Хоробрів, встановлення метало пластикових конструкцій 
(інфекційне відділення), та інше. 

 
За звітний період на соціальний захист та соціальне 

забезпечення видатки проведено в сумі 200109,8 тис.грн, з них по 
загальному фонду – 198963,2 тис.грн, по спеціальному – 1146,6 
тис.грн.  

За рахунок субвенцій з державного бюджету виплачено 219874,2 
тис.грн (менше на   тис.грн ніж у 2018 році) з них: 

- допомог сім’ям з дітьми в сумі 173903,6 тис.грн; 
-  пільг окремим категоріям громадян відповідно до 

законодавства на оплату житлово-комунальних послуг в сумі 12324,5 
тис.грн, на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива 
і скрапленого газу – 1140,3 тис.грн.        

- субсидій населенню для відшкодування витрат на оплату 
житлово-комунальних послуг субсидій в сумі 28054,0 тис.грн, на 
придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і 
скрапленого газу – 3010,7 тис.грн; 

- державної соціальної допомоги дітям – сиротам, дітям 
позбавлених батьківського піклування – 1441,1 тис.грн. 

 
За 2019 рік на компенсації фізичним особам, які надають 

соціальні послуги громадянам похилого віку з районного бюджету 
використано кошти в сумі 106,4 тис.грн.  

По Програмі соціального захисту окремих категорій населення 
Сокальського району протягом 2019 року використано кошти на суму 
1066,7 тис.грн. Зокрема, кошти використано на: 

- грошову допомогу учасникам визвольних змагань – 97,0 
тис.грн; 

- грошову допомогу особам з інвалідністю на часткове 
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відшкодування вартості житлово-комунальних послуг – 78,8 тис.грн;   

- грошову допомогу учасникам бойових дій та членам родин 
військовослужбовців, що загинули в Афганістані – 55,0 тис.грн; 

- одноразову грошову допомогу особам, які призвані на 
військову службу за контрактом – 132,0 тис.грн; 

- забезпечення соціальних гарантій та пільг бійцям 
добровольцям АТО – 5,2 тис.грн; 

- підтримку соціальних заходів за участі учасників бойових дій 
АТО, ООС – 56,8 тис.грн; 

- грошову допомогу особам, яким виповнилося 100 років – 8,1 
тис.грн; 

- пільги з послуг зв’язку – 116,8 тис.грн; 
- грошову допомогу громадянам,  які постраждали внаслідок 

аварії на ЧАЕС – 96,8 тис.грн; 
- одноразову грошову допомогу членам сімей загиблого 

військовослужбовця, який загинув,помер під час військової служби в 
АТО – 90,1 тис.грн; 

- одноразову грошову допомогу членам сім’ї 
військовослужбовця, який потрапив в полон вимушено… (безвісти 
пропавши) – 10,0 тис.грн; 

- грошову допомогу особі, які постраждали внаслідок пожежі – 
10,0 тис.грн; 

- одноразову грошову допомогу особам, які опинилась при 
певних обставинах, на вирішення яких необхідні кошти (сім»ї 
загиблих,учасників бойових дій та інвалідів АТО, ООС) - 26,9 
тис.грн. 

- надання пільг населенню (крім ветеранів війни і праці, 
військової служби, органів внутрішніх справ та громадян, які 
постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи) на оплату 
житлово-комунальних послуг проведено видатки в сумі 24,8 тис.грн. 

- оздоровлення, відпочинок дітей демобілізованих учасників АТО 
-  150,0 тис.грн. 

- надання пільг окремим категоріям громадян – 16,0 тис.грн; 
       - одноразову грошову допомогу громадянам, які мають статус 
інваліда війни, з числа військовослужбовців, які брали участь в 
антитерористичній операції – 60,0 тис.грн. 

З обласного бюджету в рамках реалізації Комплексної програми  
соціальної підтримки у Львівській області учасників АТО (ООС) та 
їхніх родин, бійців добровольців АТО, а також родин Героїв Небесної 
Сотні на 2018-2020 роки в частині компенсації вартості наданих 
послуг з організації сімейного відпочинку поранених учасників АТО 
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(ООС) у тому числі поранених бійців – добровольців АТО(ООС) 
батьків загиблих учасників АТО(ООС) проведено видатки в сумі 32,4 
тис.грн 

По спеціальному фонду по інших заходах у сфері соціального 
захисту і соціального забезпечення у 2019 році проведено видатки на 
придбання житла особі з інвалідністю внаслідок війни ІІ групи з 
числа учасників АТО в сумі 413,4 тис. грн.(з них за рахунок коштів 
обласного бюджету – 228,4 тис.грн). 

По спеціальному фонду за 2019 рік на грошову компенсацію за 
належні для отримання жилі приміщення для сімей осіб, визначених 
абзацами 5-8 пункту 1 статті 10 Закону України «Про статус 
ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», для осіб з 
інвалідністю І-ІІ групи, яка настала внаслідок поранення, контузії, 
каліцтва або захворювання, одержаних під час безпосередньої участі 
в антитерористичній операції, забезпечення її проведення, здійсненні 
заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і 
стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та 
Луганській областях, забезпечення їх здійснення,визначених 
пунктами 11-14 частини другої статті 7 Закону України «Про статус 
ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту", та які потребують 
поліпшення житлових умов для 5 дітей проведено видатки в сумі 
1826,7 тис.грн за рахунок коштів державного бюджету. 

Крім цього придбано житло для трьох дітей-сиріт на суму 725,0 
тис.грн , з них за рахунок районного бюджету 493,5 тис.грн, за 
рахунок обласного – 231,5 тис.грн.   

 
По Програмі виплати одноразової адресної допомоги окремим 

категоріям громадян Сокальського району у 2019 році Сокальською 
районною радою проведено видатки в сумі 470,0 тис.грн. 

 
За 2019 рік по Програмі компенсації пільгового проїзду 

окремих категорій громадян  в автотранспорті використано кошти  на 
суму 3960,0 тис.грн, що на 862,3 тис.грн. більше періоду 2018 року.  
            За 2019 рік по Програмі компенсації пільгового проїзду 
окремих категорій громадян на залізничному транспорті у 
Сокальському районі на 2019 рік використано кошти на суму 100,0 
тис.грн.  

 По Програмі фінансової підтримки Благодійного Фонду 
“Карітас-Сокаль” видатки проведено в сумі 90,0 тис.грн.  

По Програмі фінансової підтримки Асоціації інвалідів видатки 
проведено в сумі 150,0 тис.грн. 
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По Програмах соціального захисту окремих категорій населення 

по місцевих радах Сокальського району використано кошти в сумі 
1631,4 тис.грн. 

 
По територіальному центру соціального обслуговування 

(надання соціальних послуг) видатки проведені в сумі 6630,6 тис.грн, 
що становить 99,2 % планових призначень та на 1225,1 тис.грн 
більше минулого періоду 2018 року. 
         На заробітну плату з нарахуваннями використано 6086,1 тис.грн, 
на оплату енергоносіїв – 80,9 тис.грн. Інші видатки на утримання 
установи склали 463,6 тис.грн. Середня заробітна плата одного 
працюючого становить 6301 грн.. 
         Впродовж 2019 року  на обслуговуванні працівниками 
територіального центру перебували 494 непрацездатні особи. 

По спеціальному фонду власні надходження від надання 
платних послуг  склали 84,5 тис.грн. Благодійних внесків та дарунків 
надійшло на суму 62,0 тис.грн. Видатки проведено на заробітну плату 
з нарахуваннями в сумі 44,4тис.грн, придбання предметів, матеріалів 
та обладнання – 56,7 тис.грн, оплата послуг – 0,7 тис.грн, 
енергоносіїв – 1,6 тис.грн,  інші виплати населенню – 54,0 тис.грн. 

 
На утримання центру соціальних служб для сім’ї, дітей та 

молоді за 2019 рік використано 748,2 тис.грн. На заробітну плату з 
нарахуваннями використано 668,7 тис.грн, енергоносії – 29,4 тис.грн, 
інші видатки на утримання установи склали 50,1 тис.грн. Середня 
заробітна плата по установі становить 7020 грн.   

На здійснення заходів та реалізація проектів на виконання 
Державної цільової соціальної програми `Молодь України`- 19,0 
тис.грн.  

По спеціальному фонду за 2019 рік на грошову компенсацію за 
належні для отримання жилі приміщення для осіб з інвалідністю І-ІІ 
групи, яка настала внаслідок поранення, контузії, каліцтва або 
захворювання, одержаних під час безпосередньої участі в АТО та які 
потребують поліпшення житлових умов проведено видатки в сумі 
575,9 тис.грн. 

 
На утримання установ культури району (74 народні доми, 

централізована бібліотечна система (65 філій), централізована 
бухгалтерія) протягом  2019 року використано кошти на загальну 
суму 22698,3 тис.грн, з них по загальному фонду – 18990,0 тис.грн 
(96,6 % призначень), по спеціальному фонду – 3708,3 тис.грн (96,1 % 
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річних призначень). Видатки на утримання установ культури по 
загальному фонду на 2015,2 тис.грн більші видатків  2018 року. 
          По загальному фонду на виплату заробітної плати з 
нарахуваннями працівникам установ культури використано 15359,0 
тис.грн, що становить 80,9 % загальної суми видатків. Середня 
заробітна плата одного працюючого по народних домах - 4771 
грн.,бібліотечних філіях - 6090 грн. та централізованій бухгалтерії- 
6288 грн. Придбано предметів та матеріалів на суму 1235,5 тис.грн, 
оплачено послуг – 1217,7 тис.грн, відряджень – 12,9 тис.грн. Спожиті 
енергоносії профінансовано на суму 837,6 тис.грн. 

На фінансування районних програм в галузі культури і 
мистецтва використано 322,0 тис.грн, з них на Програму підтримки 
творчої діяльності аматорських колективів Сокальського району у 
2019 році використано 50,0 тис.грн, програму пропагування 
Сокальського району на території України та за кордоном: 
культурний розвиток Сокальського району у 2019 році – 147,0 
тис.грн, програму підтримки культурно-просвітницьких та 
інформаційно-презентаційних заходів на 2019 рік – 125,0 тис.грн. 

До спеціального фонду установ культури району протягом 2019 
року надійшло 1721,3 тис.грн, що становить 97,2 % річних 
призначень. 

До спеціального фонду районних установ культури за звітний 
період надійшло 1467,1 тис.грн, що становить 100,6 % річних 
призначень. Зокрема, орендна плата становить 24,5 тис.грн, платні 
послуги – 79,0 тис.грн, спонсорська допомога – 1363,6 тис.грн. 

По народних домах, які фінансуються із сільських, міських та 
селищного бюджетів надійшло спецкоштів на суму 254,2 тис.грн 
(81,6 % річних призначень). Надходження від реалізації клубних 
квитків склали 57,9 тис.грн, орендна плата – 45,5 тис.грн, 
спонсорська допомога – 150,9 тис.грн. Жодних коштів не надійшло 
до спецфондів Ванівської, Жужелянської, Карівської, Мурованської 
та Смиківської сільських рад.  
          

Видатки по спецфонду установ культури району проведено на 
суму 3708,3 тис.грн. На заробітну плату з нарахуваннями 
використано 73,6 тис.грн, придбано предметів та матеріалів на суму 
157,1 тис.грн, оплачено послуг – 14,2 тис.грн, оплачено енергоносіїв 
– 12,8 тис.грн, на придбання предметів довгострокового 
користування використано – 2125,1 тис.грн, з них  поповнення 
бібліотечного фонду 1528,2 тис.грн, придбання комп’ютерів, газових 
котлів, меблевого інвентаря,  проведено капітальні ремонти Народних 
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домів в селах Тартаків, Переспа, Первятичі, Лучиці, Княже та міста 
Сокаль на загальну суму 1325,5 тис.грн.  

 
По фізичній культурі і спорту за звітний період по загальному 

фонду видатки проведено в сумі 6404,4 тис.грн, що складає 95,6 % 
планових призначень. На утримання дитячо-юнацьких спортивних 
шкіл “Соколяни” та “Буг” кошти використано в сумі 3804,2 тис.грн 
на утримання спортивних споруд (КЗСРРЛО "ФСК"Сокіл"") – 571,7 
тис.грн, на заходи з фізичної культури та спорту та програму 
підтримки розвитку пріоритетних та наймасовіших видів спорту – 
1601,5 тис.грн, на забезпечення діяльності центру фізичного здоров`я 
населення «Спорт для всіх» Сокальської міської ради – 427,0 тис.грн . 
Середня зарплата галузі складає 4987, грн.. 

Видатки спецфонду проведено на суму 4489,3 тис.грн, з них на 
поточні видатки 5,3 тис.грн, на придбання обладнання і предметів 
довгострокового користування використано 65,0 тис.грн, на 
капітальні ремонти – 3419,8 тис.грн, капітальне будівництво - 999,2 
тис.грн. 

 
Протягом 2019 року місцева пожежна команда м.Белз 

профінансована на 1282,2 тис.грн, що на 177,1 тис.грн більше 2018 
року. 

На виплату заробітної плати з нарахуваннями проведено 
видатки в сумі 1010,0 тис.грн, що на 85,7 тис.грн більше 2018 року, 
оплату спожитих енергоносіїв – 25,2 тис.грн, придбання предметів, 
матеріалів, оплату послуг та інші поточні видатки – 247,0 тис.грн. 

За 2019 рік на утримання місцевої пожежної команди 
Хоробрівської сільської ради проведено видатки в сумі 385,9 тис.грн, 
з них на виплату заробітної плати з нарахуваннями працівникам 
використано 357,4 тис.грн, оплату спожитих енергоносіїв – 5,3 
тис.грн, придбання предметів, матеріалів та інвентаря, оплату послуг 
– 23,2 тис.грн. 

 За 2019 рік на утримання місцевої пожежної команди 
Перв»ятицької сільської ради проведено видатки в сумі 35,4 тис.грн з 
них на виплату заробітної плати з нарахуваннями працівнику 
використано 14,5 тис.грн, придбання предметів, матеріалів та 
інвентаря, оплату послуг – 20,9 тис.грн. 
 

За звітний період за рахунок коштів районного бюджету на 
Програму фінансової підтримки та зміцнення матеріально-технічної 
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бази Комунального підприємства "Телерадіокомпанія "Сокаль"" 
використано 250,0 тис.грн. 

 
По житлово–комунальному господарству за звітний період  

проведено видатки по загальному фонду в сумі 13346,5 тис.грн. 
Кошти використані на благоустрій міст, сіл, селища та на  
забезпечення діяльності водопровідно-каналізаційного господарства. 
По спеціальному фонду  видатки проведено на благоустрій місцевих 
рад району в сумі 1742,3 тис.грн, капітальний ремонт житлового 
фонду в м.Сокаль, с.Жвирка 609,0 тис.грн,  на  ремонт водопровідно-
каналізаційних мереж 510,2 тис.грн у містах Сокаль, Угнів, селах 
Переспа і Тартаків. 

 
За 2019 рік по району проведено капітальних видатків в сумі 

75053,9 тис.грн. В тому числі за рахунок коштів державного 
бюджету-6192,3 тис.грн, обласного бюджету - 11885,0 тис.грн, 
податків та зборів - 56976,6 тис.грн. 

На будівництво  використано 7035,1 тис.грн, реконструкцію 
3952,8 тис.грн, капітальний ремонт- 23356,8 тис.грн, придбання 
обладнання – 14500,2 тис.грн, придбання житла – 725,0 тис.грн, 
капітальні трансферти- 25484,0 тис.грн. 

В основному кошти використовувались на будівництво дитячого 
садка ясел на 90 місць в селі Сілець(2144,8тис.грн), будівництво 
каналізації в с.Острів (1391,0 тис.грн), будівництво 
мультифункціональних майданчиків для занять ігровими видами 
спорту (999,2 тис.грн), будівництво та реконструкцію освітніх 
установ та закладів(839,3 тис.грн), закладів фізичної культури (835,2 
тис.грн), будівництво та реконструкцію вуличного освітлення(1083,3 
тис.грн), реконструкції тротуарного покриття с.Поториця (300,0 
тис.грн), реконструкцію автомобільних доріг с.Сілець(1484,9 тис.грн) 
.  

 
    На розроблення схем планування та розбудови територій 
проведено видатки в сумі  2402,0 тис.грн( 81,6%), в тому числі за 
рахунок коштів обласного бюджету 194,0 тис.грн. Видатки проведено 
24-ма місцевими радами.  

На запобігання та ліквідацію надзвичайних ситуацій та наслідків 
стихійного лиха проведено видатки в сумі 365,0тис.грн(99,2%). 

По загальному фонду на охорону навколишнього природного 
середовища  проведено видатки в сумі 851,4 тис.грн, з них на заходи 
захисту сільськогосподарських угідь від повторного заболочення та 
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населених пунктів від підтоплення 718,9тис.грн,  на заходи по 
збереженню природно-заповідного фонду профінансовано 11,4 
тис.грн, інші видатки у сфері екології та охорони природніх ресурсів  
121,1 тис.грн.  

Природоохоронні заходи за рахунок цільових фондів  
(спецфонд) профінансовано в сумі 1078,0 тис.грн ( в тому числі з 
обласного бюджету 289,5 тис.грн). 
 

Протягом 2019 року реалізовано 33 проекти, які стали 
переможцями обласного конкурсу проектів місцевого розвитку у 
Львівській області на 2019 рік на загальну суму 6988,8 тис.грн, з них 
за кошти обласного бюджету 3305,6 тис.грн, решта – 3683,2 тис.грн 
за рахунок районного та місцевих бюджетів , внесків громад , 
нефінансових внесків. 

Розпорядниками коштів  бюджету району реалізовано заходи за 
рахунок обласного бюджету та в рамках обласних програм у сфері 
культури на 60,0 тис.грн, спорту - 1133,4 тис.грн, охорони здоровя – 
2477,2 тис.грн, лісового господарства – 133,0 тис.грн, соціального 
захисту – 565,7  тис.грн, освіти – 330,6 тис.гр, транскордонного 
співробітництва – 1220,0 тис.грн, вуличне освітлення в смт.Жвирка – 
249,2 тис.грн, каналізаційна система в с.Острів – 1046,4 тис.грн,  
будівництво дитячого садка-ясел в с.Сілець – 1700,0 тис.грн, 
розвиток територій 224,0 тис.грн. Всього на суму 12, 4 млн.грн. 

На реалізацію 44-ьох  загальнорайонних програм у 2019 році з 
районного бюджету використано 28175,9 тис.грн при плані 31226,6 
тис.грн. 

Протягом 2019 року забезпечено фінансування зобов’язань 
розпорядників коштів районного бюджету в межах річних 
призначень, тому кредиторської заборгованості по коштах районного 
бюджету в УДКСУ у Сокальському  районі Львівської області станом 
на 1.01.2020 року не зареєстровано. 

 
Начальник                                    Галина Леонова   


