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Зведений бюджет Чернігівської області на 2020 рік
Обсяг зведеного бюджету області (з урахуванням загального та

спеціального фондів) на 2020 рік складає:
● за доходами – 10 572,9 млн грн;
● за видатками – 10 570,2 млн грн;
● за кредитуванням – 9,8 млн грн;
● за фінансуванням – 7,1 млн гривень.
Зведений бюджет Чернігівської області на 2020 рік включає 296 бюджетів:

обласний, 2 бюджети міст обласного значення (м. Чернігів, м. Прилуки), 44
бюджети об’єднаних територіальних громад міст, селищ та сіл (в тому числі
міст Ніжин та Новгород-Сіверський, до яких приєдналися сусідні сільські ради),
22 районних, 1 міський міст районного значення (м. Бахмач), 9 селищних, 215
сільських, 2 районні бюджети у містах (Деснянський і Новозаводський у місті
Чернігів). Усі бюджети складені та виконуються за програмно-цільовим
методом бюджетування.

У 2020 році бюджетам Чернігівщини передбачено 3 718,0 млн грн
міжбюджетних трансфертів з державного бюджету, в тому числі дотацій – 508,7
млн грн, субвенцій – 3 209,3 млн гривень.

Значне зменшення трансфертів з  державного бюджету (-3 871,3 млн грн) у
порівнянні з затвердженими показниками на 2019 рік викликано
запровадженням механізму надання передбачених законодавством державних
допомог, пільг та субсидій населенню безпосередньо з держбюджету (загальний
обсяг субвенцій з держбюджету, що був затверджений для регіону на такі цілі
в 2019 році, складав 3 044,4 млн грн), переведенням з 01.04.2020 відповідних
лікувальних закладів на фінансування з державного бюджету Національною
службою здоров’я України (порівняно з 2019 роком трансферти з державного
бюджету на медичну галузь зменшені на 390,6 млн грн), зменшенням розміру
додаткової дотації з держбюджету на освіту та охорону здоров’я (на 278,9 млн
грн) тощо.

У бюджетах міст Чернігів та Прилуки, 3 районних бюджетах та 9 бюджетах
об’єднаних територіальних громад затверджена реверсна дотація державному
бюджету в загальному обсязі 78,0 млн гривень.

З обласного бюджету Черкаської області для обласного бюджету
Чернігівської області передбачено субвенцію на утримання об’єктів спільного
користування (обласна психоневрологічна лікарня, що обслуговує хворих з
Черкащини) у сумі 0,7 млн гривень.

Із обласного бюджету Чернігівської області обласному бюджету
Харківської області заплановано медичну субвенцію на оплату послуг
Харківського медико-генетичного центру в обсязі 0,35 млн гривень.

З бюджету Озерянської сільської об’єднаної територіальної громади
Варвинського району Чернігівської області затверджено іншу субвенцію
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Лохвицькому районному бюджету Полтавської області на співфінансування
учбового комбінату для підвищення кваліфікації водіїв транспортних засобів
установ, організацій зазначеної громади в сумі 0,2 млн гривень.

Власні доходи бюджетів області (без міжбюджетних трансфертів)
заплановані в сумі 6 854,2 млн грн, це – 64,8% від усієї дохідної частини
місцевих бюджетів області на рік.

Доходи загального фонду бюджету області на 2020 рік (без трансфертів)
прогнозуються у сумі 6 562,5 млн грн, що на 312,7 млн грн або на 5,0% більше
уточненого плану на 2019 рік.

Основним джерелом надходжень загального фонду зведеного бюджету є
податок і збір на доходи фізичних осіб, який затверджений в сумі 4 265,3 млн
грн, його питома вага в доходах загального фонду 2020 року – 65,0%. Плановий
ріст надходжень поточного року до уточнених бюджетних призначень 2019 року
– 9,5%.

Затверджений обсяг надходжень єдиного податку, визначений з
урахуванням динаміки фактичних надходжень попередніх років та кількості
платників цього податку, складає 774,8 млн грн, що на 5,1% перевищує уточнені
бюджетні призначення на 2019 рік.

Структура видатків та кредитування зведеного бюджету Чернігівської
області, затверджених на 2020 рік
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У загальному обсязі видатків та кредитування (10 580,0 млн грн) найбільшу
питому вагу має галузь освіти. На утримання установ освіти місцевими радами
затверджені видатки в сумі  4 769,4 млн грн (45,1% від загальної суми видатків
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та кредитування),  у тому числі за рахунок розподіленого обсягу освітньої
субвенції з держбюджету – 1 925,1 млн грн (40,4%  видатків на галузь).

На соціальний захист та соціальне забезпечення заплановано
748,0 млн грн (7,1%).

На охорону здоров’я передбачено 816,1 млн грн (7,7%), із яких за рахунок
розподілених субвенцій з державного бюджету – 434,1 млн грн (53,2% видатків
галузі), а саме: медичної субвенції, що виділена лише на І квартал 2020 року –
400,0 млн грн, субвенції на розвиток системи екстреної медичної допомоги –
34,1 млн грн).

На утримання закладів культури і мистецтва передбачені асигнування в
сумі 440,9 млн грн (4,2% від усіх видатків).

На житлово-комунальне господарство у 2020 році планується
спрямувати 494,2 млн грн (4,7% усіх видатків бюджетів). Найбільшу питому
вагу складають видатки на організацію благоустрою населених пунктів – 87,7%
(433,3 млн грн).

На підтримку транспорту, транспортної інфраструктури, дорожнього
господарства заплановано 1 274,3 млн грн (12,0% усіх видатків бюджетів), в
тому числі за рахунок субвенції з державного бюджету на будівництво,
реконструкцію, ремонт і утримання автомобільних доріг –  798,9 млн грн (62,7%
видатків на галузь).

З бюджетів області на видатки з оплати праці і нарахувань на заробітну
плату (з урахуванням одержувачів бюджетних коштів) планується спрямувати
6 113,7 млн грн, питома вага зазначених видатків – 57,8%.

Усього капітальні видатки місцевих бюджетів (за рахунок власних
доходів цих бюджетів та субвенцій з держбюджету) заплановані в сумі
1 456,1 млн грн (13,8% від усіх видатків та кредитування бюджету).

Зокрема видатки бюджетів розвитку місцевих бюджетів області
затверджені в сумі 799,6 млн грн (7,6% обсягу зведеного бюджету).

Джерелами бюджету розвитку є:
●  кошти, що передаються до бюджетів розвитку із загального фонду

бюджетів – 766,3 млн грн;
● надходження від пайової участі у розвитку інфраструктури населених

пунктів – 8,4 млн грн;
● кошти від відчуження майна, яке знаходиться у комунальній власності –

11,2 млн грн;
● кошти від продажу земельних ділянок несільськогосподарського

призначення – 6,6 млн грн;
● запозичення до бюджету розвитку від міжнародних фінансових установ –

7,1 млн гривень.
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Зведені показники місцевих бюджетів Чернігівської області на
2020 рік

тис. грн

Назва Загальний
фонд

Спеціальний
фонд РАЗОМ

Доходи

Податок та збір на доходи фізичних осіб
(11010000) 4 265 285,5 4 265 285,5
Податок на прибуток підприємств
(11020000) 35 929,9 35 929,9
з них:

 податок на прибуток підприємств та
фінансових установ комунальної власності
(11020200) 5 429,9 5 429,9
Рентна плата за спеціальне використання
лісових ресурсів (13010000) 61 026,2 61 026,2
Рентна плата за спеціальне використання
води (13020000) 13 450,3 13 450,3
Рентна плата за користування надрами
(13030000) 48 200,1 48 200,1
Плата за використання інших природних
ресурсів (13070000) 1,0 1,0
Акцизний податок з виробленого в Україні
пального (14021900) 38 442,6 38 442,6
Акцизний податок з ввезених на митну
територію в Україні пального (14031900) 156 447,8 156 447,8

Акцизний податок з реалізації суб'єктами
господарювання роздрібної торгівлі
підакцизних товарів (14040000) 126 533,5 126 533,5
Податок на майно (18010000) 859 927,2 859 927,2
з них:
 податок на нерухоме майно, відмінне від
земельної ділянки (18010100-18010400) 67 151,9 67 151,9
 податок на нерухоме майно (плата за
землю) (18010500-18010900) 790 397,3 790 397,3
 транспортний податок (18011000-
18011100) 2 378,1 2 378,1
Збір за місця для паркування транспортних
засобів (18020000) 985,2 985,2
Туристичний збір (18030000) 1 630,8 1 630,8
Єдиний податок (18050000) 774 843,7 774 843,7
Екологічний податок (19010000) 26 175,2 26 175,2
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Частина чистого прибутку (доходу)
комунальних унітарних підприємств та їх
об'єднань, що вилучається до відповідного
місцевого бюджету (21010000) 320,1 320,1
Надходження коштів від відшкодування
втрат сільськогосподарського і
лісогосподарського
виробництва  (21110000) 644,0 644,0
Плата за надання адміністративних послуг
(22010000) 78 584,8 78 584,8
Надходження від орендної плати за
користування цілісним майновим
комплексом та іншим державним майном
(22080000) 58 303,0 58 303,0
Державне мито (22090000) 1 876,9 1 876,9
Власні надходження бюджетних установ
(25000000) 233 664,4 233 664,4
Цільові фонди (50110000) 3 526,4 3 526,4
Інші надходження (решта доходів) 40 697,3 671,6 41 368,9
Бюджет розвитку, всього (податки) 26 148,0 26 148,0
в тому числі:

 надходження коштів пайової участі у
розвитку інфраструктури населеного
пункту (24170000) 8 313,0 8 313,0
 кошти від відчуження майна, що перебуває
в комунальній власності  (31030000) 11 160,0 11 160,0
 кошти від продажу землі (33010000) 6 635,0 6 635,0
Гранти міжнародних організацій
(42000000) 900,0 900,0
Власні доходи 6 562 485,9 291 729,6 6 854 215,5
Трансферти з Державного бюджету 2 919 067,8 798 927,7 3 717 995,5
в тому числі: 0,0
 базова дотація 254 432,8 254 432,8
 освітня субвенція 1 931 720,0 1 931 720,0
 медична субвенція 399 984,7 399 984,7

 додаткова дотація на здійснення переданих
з держбюджету видатків на освіту та
охорону здоров’я 253 868,6 253 868,6
 субвенція на будівництво, реконструкцію,
ремонт і утримання доріг 798 927,7 798 927,7
інші субвенції та дотації з державного
бюджету 79 061,7 79 061,7

Трансферти з обласного бюджету
Черкаської області для Чернігівської
обласної психоневрологічної лікарні, що
обслуговує хворих із Черкащини 733,6 733,6
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Усього доходів 9 482 287,3 1 090 657,3 10 572 944,6

Видатки

Державне управління (КТПКВК 0100) 1 027 314,9 21 702,2 1 049 017,1
з них:
 забезпечення діяльності рад, керівництво і
управління у відповідній сфері (0150, 0160) 1 004 544,5 16 632,1 1 021 176,6
 інша діяльність у сфері державного
управління (0180) 21 639,5 5 070,0 26 709,5

Освіта (КТПКВК 1000) 4 584 991,7 184 361,6 4 769 353,3
в т.ч.: 0,0
за рахунок освітньої субвенції 1 925 088,9 1 925 088,9
за рахунок додаткової дотації з
держбюджету на передані видатки 171 687,4 171 687,4

Охорона здоров'я (КТПКВК 2000) 746 397,2 69 748,4 816 145,5
в т.ч.: 0,0
за рахунок медичної субвенції 399 984,7 399 984,7
за рахунок додаткової дотації з
держбюджету на передані видатки 6 020,6 6 020,6
Соціальний захист та соціальне
забезпечення (КТПКВК 3000) 697 041,2 50 925,9 747 967,1
Культура і мистецтво (КТПКВК 4000) 432 561,9 8 332,3 440 894,2
Фізична культура і спорт (КТПКВК
5000) 143 696,9 3 161,7 146 858,6
Житлово-комунальне господарство
(КТПКВК 6000) 374 290,8 119 943,7 494 234,5
з них:

 утримання та ефективна експлуатація
об’єктів житлово-комунального
господарства (6011) 6 166,3 17 607,0 23 773,3
 організація благоустрою населених пунктів
(6030) 334 343,2 98 956,0 433 299,2
реалізація державних та місцевих житлових
програм (6080) 404,8 2 809,9 3 214,7
Сільське, лісове, рибне господарство
(КТПКВК 7100) 6 682,9 2 129,5 8 812,4
Будівництво та регіональний розвиток
(КТПКВК 7300) 3 860,7 283 749,8 287 610,5

Транспорт та транспортна
інфраструктура, дорожнє господарство
(КТПКВК 7400) 310 828,6 963 503,6 1 274 332,3

Зв'язок, телекомунікації та інформатика
(КТПКВК 7500) 2 672,4 1 394,6 4 067,0
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Інші програми та заходи, пов'язані з
економічною діяльністю (КТПКВК 7600) 34 998,5 112 136,4 147 134,9
з них:
 сприяння розвитку малого та середнього
підприємництва (7610) 3 528,1 3 528,1
 розвиток готельного господарства та
туризму (7620) 2 583,7 260,5 2 844,2
 внески до статутного капіталу суб’єктів
господарювання (7670) 89 260,3 89 260,3
 членські внески до асоціацій органів
місцевого самоврядування (7680) 1 100,7 1 100,7
 виконання заходів за рахунок цільових
фондів місцевих рад (7691) 3 485,4 3 485,4
 інші заходи, пов'язані з економічною
діяльністю (7693) 25 432,0 25 432,0
Програми допомоги і грантів Євросоюзу
(КТПКВК 7700) 900,0 900,0

Інша діяльність (КТПКВК 8000) 202 870,7 41 965,1 244 835,8
Захист населення і територій від
надзвичайних ситуацій техногенного та
природного характеру (КТПКВК 8100) 39 351,4 382,3 39 733,7
Громадський порядок та безпека
(КТПКВК 8200) 11 277,9 6 772,0 18 049,9
Охорона навколишнього природного
середовища  (КТПКВК 8300) 1 991,9 34 810,8 36 802,7

Засоби масової інформації  (КТПКВК 8400) 8 945,8 8 945,8

Нерозподілені трансферти (КТПКВК 8500) 117 058,7 117 058,7

Обслуговування боргу (КТПКВК 8600) 9 370,1 9 370,1

Резервний фонд (КТПКВК 8700) 14 874,9 14 874,9
Міжбюджетні трансферти
(КТПКВК 9000) 137 945,7 144,5 138 090,3

Реверсна дотація (КТПКВК 9110) 77 983,3 77 983,3

Субвенція з місцевого бюджету
державному бюджету на виконання
програм соціально-економічного розвитку
регіонів (КТПКВК  9800) 3 086,0 144,5 3 230,5
Інша субвенція Лохвицькому районному
бюджету Полтавської області на виконання
програми  забезпечення підвищення
кваліфікації водіїв транспортних засобів
установ, організацій (КТПКВК 9770) 150,0 150,0
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Субвенція обласному бюджету Харківської
області на оплату послуг Харківського
медико-генетичного центру
(КТПКВК 9710) 350,0 350,0

Усього видатків 8 706 154,0 1 864 099,4 10 570 253,4

Кредитування

Надання пільгових довгострокових
кредитів молодим сім'ям та одиноким
молодим громадянам на
будівництво/придбання житла
(КТПКВК 8821) 4 245,2 -9,4 4 235,8

Надання довгострокових кредитів
індивідуальним забудовникам житла на
селі (КТПКВК 8831) 5 543,5 5 543,5

Усього кредитування 9 788,7 -9,4 9 779,3

Фінансування

Передача коштів до бюджету розвиту -766 344,6 766 344,6 0,0

Спрямування вільного залишку коштів 0,0

Позики 7 088,1 7 088,1

Усього фінансування -766 344,6 773 432,7 7 088,1


