Інформація про виконання обласного бюджету за І квартал 2016 року
ДОХОДИ
Обсяг доходів загального і спеціального фондів обласного бюджету за
І квартал 2016 року склав 1 036 940,6 тис. грн (29,0% до річних бюджетних
призначень), у порівнянні з відповідним періодом 2015 року доходи зросли на
420 420,1 тис. грн або на 68,2%.
Зокрема з Державного бюджету до загального фонду отримано
904 945,9 тис. грн субвенцій та базову дотацію, з Черкаського обласного
бюджету надійшла субвенція на утримання об’єктів спільного користування в
сумі 296,5 тис. гривень.
Доходи загального і спеціального фондів обласного бюджету (без
трансфертів) виконані в сумі 131 698,2 тис. грн (27,5% до річних бюджетних
призначень), доходи збільшились на 26 007,7 тис. грн або на 24,6%.
У цілому до загального фонду бюджету надійшло 98 865,1 тис. грн
власних доходів (без трансфертів), що становить 24,9% річних призначень і
більше надходжень січня-березня минулого року на 17 790,5 тис. грн або на
21,9%.
ВИДАТКИ
Видатки обласного бюджету за 3 місяці 2016 року за загальним і
спеціальним фондами (з урахуванням трансфертів) виконано в сумі
1 002 755,2 тис. грн, що більше ніж у відповідному періоді 2015 року на
421 536,0 тис. грн або на 72,5%.
Видатки загального фонду бюджету (з трансфертами) склали
976 276,8 тис. грн (зростання становить 422 034,3 тис. грн або 76,1%), без
трансфертів, переданих районним і міст обласного значення бюджетам –
224 515,5 тис. грн (зменшення становить 3 284,6 тис. грн або 1,4% за рахунок
зменшення в 2016 році порівняно з минулим роком розміру єдиного внеску на
загальнообов'язкове державне соціальне страхування (нарахування на оплату
праці) з 36,3% до 22,0% відповідно до змін Податкового кодексу України).
Фінансування видатків здійснено відповідно до затверджених бюджетних
призначень з урахуванням пропозицій головних розпорядників коштів
обласного бюджету.
У галузевій структурі на освіту припадає 28,7% усіх видатків, охорону
здоров’я – 46,3%, соціальний захист та соціальне забезпечення – 10,7%,
культуру – 7,2%, фізичну культуру і спорт – 2,1%, інші галузі – 5,0%. За
економічною класифікацією бюджету (з урахуванням одержувачів бюджетних
коштів) питома вага видатків на оплату праці склала 65,3%, оплату
комунальних послуг і енергоносіїв – 15,8%, продукти харчування та
медикаменти – 9,4%, соціальне забезпечення – 1,7%, інші видатки – 7,8%.
КРЕДИТУВАННЯ
На виконання заходів обласної програми підтримки індивідуального
житлового будівництва на селі „Власний дім” на 2016-2020 роки за рахунок
коштів загального фонду використано 200,0 тис. грн (100% до плану звітного
періоду), за рахунок коштів спеціального – 300,0 тис. грн (100% до плану).
Водночас до спеціального фонду бюджету в рахунок погашення кредитів,
наданих у попередні роки, надійшло 300,0 тис. гривень.
На реалізацію заходів обласної програми підтримки розвитку житлового
кредитування молоді на 2011-2020 роки заплановано на січень-березень цього
року за рахунок коштів загального фонду бюджету 42,9 тис. грн, проте кошти
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не використовувались. Також у звітному періоді до спеціального
фонду бюджету повернуто коштів, направлених раніше на кредитування
громадян за вказаною програмою, в сумі 51,5 тис. гривень.
МІЖБЮДЖЕТНІ ТРАНСФЕРТИ
До загального фонду обласного бюджету надійшло 7 963,2 тис. грн
базової дотації з державного бюджету або 100,0% до плану на звітний період,
стабілізаційної дотації – 4 467,4 тис. грн (100,0%),
субвенцій –
892 811,8 тис. грн (94,2%).
Зокрема на здійснення заходів з виконання державних програм
соціального захисту населення з держбюджету надійшло субвенцій у загальній
сумі 733 398,4 тис. грн, що більше надходжень відповідних субвенцій за
I квартал 2015 року на 424 296,6 тис. грн або в 2,4 раза.
Освітня субвенція з державного бюджету на утримання загальноосвітніх
закладів обласного підпорядкування затверджена в сумі 138 297,8 тис. грн,
впродовж січня-березня 2016 року надійшло 30 398,8 тис. грн (100,0% до
плану), які витрачені в сумі 28 740,1 тис. гривень. Невикористаний залишок у
обсязі 1 658,7 тис. грн освоєний у квітні.
Медична субвенція на утримання обласних медичних закладів
затверджена в сумі 522 503,4 тис. грн, за 3 місяці поточного року з державного
бюджету надійшло 123 563,7 тис. грн (100,0% до плану), касові видатки склали
110 084,2 тис. грн (на утримання обласних закладів охорони здоров’я –
104 112,2 тис. грн, передано районним і міст обласного значення бюджетам –
5 972,0 тис. грн). Залишок невикористаних коштів у сумі 13 479,5 тис. грн
освоєний у квітні.
За рахунок коштів медичної субвенції з обласного бюджету на
забезпечення препаратами інсуліну та цукрознижувальними препаратами
хворих на цукровий і нецукровий діабет районним і міст обласного
підпорядкування бюджетам заплановано на 2016 рік 16 801,9 тис. грн, за І
квартал направлено 4 004,8 тис. грн (100,0% до плану), на лікування хворих
методом гемодіалізу жителів м. Чернігова передбачено на рік
16 169,3 тис. грн, перераховано у звітному періоді – 1 967,2 тис. грн (100,0%).
Субвенція з державного 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 за принципом „гроші ходять за дитиною” передбачена для області на
2016 рік у сумі 24 515,5 тис. гривень. З державного бюджету надійшло
5 064,9 тис. грн (92,7% до плану на 3 місяці), які використані в повному обсязі.
Кредиторська заборгованість із зазначених виплат відсутня.
За I квартал 2016 року загальний обсяг трансфертів з державного
бюджету, які передані з обласного бюджету районним і міст обласного
значення бюджетам, склав 748 902,7 тис. грн, в тому числі:
● субвенцій – 744 435,3 тис. грн (соціальні субвенції – 733 398,4 тис. грн,
медична субвенція – 5 972,0 тис. грн, субвенція на виплату державної
соціальної допомоги на дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського
піклування тощо – 5 064,9 тис. грн);
● додаткової дотації на утримання закладів професійно-технічної освіти,
розташованих у містах Ніжині та Прилуках, – 4 467,4 тис. гривень.

