Інформація про виконання обласного бюджету за І півріччя
2017 року
ДОХОДИ
Обсяг доходів загального і спеціального фондів обласного бюджету за
І півріччя 2017 року (із трансфертами) склав 3 245 599,1 тис. грн (62,5% до
річних бюджетних призначень), у порівнянні з відповідним періодом 2016 року
доходи зросли на 1 397 388,7 тис. грн або в 1,8 раза.
У тому числі з державного бюджету до загального фонду отримано
2 767 216,1 тис. грн офіційних трансфертів, з Черкаського обласного бюджету
надійшла субвенція на утримання об’єктів спільного користування (обласна
психоневрологічна лікарня) у сумі 500,0 тис. гривень.
У цілому доходи загального і спеціального фондів обласного бюджету (без
трансфертів) виконані в сумі 477 883,1 тис. грн (58,9% до річних бюджетних
призначень), у порівнянні з відповідним періодом 2016 року вони збільшились
на 182 994,0 тис. грн або в 1,6 раза.
До загального фонду бюджету надійшло 285 957,9 тис. грн власних
доходів (без трансфертів), що становить 49,7% до річних призначень та 117,3%
до призначень на січень-червень цього року. Порівняно з відповідним періодом
попереднього року надходження виросли на 64 725,0 тис. грн (+29,3%).
Податку на доходи фізичних осіб одержано в сумі 225 796,7 тис. грн або
122,8% до бюджетних призначень, понад заплановані обсяги надійшло
41 893,0 тис. гривень. У порівнянні з аналогічним періодом 2016 року сума
податку збільшилася на 69 979,6 тис. грн або на 44,9%.
До спеціального фонду бюджету надійшло 191 925,1 тис. грн (70,6% до
річних призначень), що більше надходжень 6 місяців 2016 року на
118 228,9 тис. грн або в 2,6 раза.
Починаючи з 2017 року до спеціального фонду обласного бюджету
зараховується 50,0% перевиконання загального обсягу щомісячних показників
надходжень митних платежів державного бюджету, зібраних на території
області.
Упродовж січня-червня цього року вказані надходження склали
106 228,7 тис. грн (55,3% усіх доходів спеціального фонду). Ці кошти в
установленому порядку будуть використані на ремонт доріг області, стан яких
потребує покращення.
Власних надходжень бюджетних установ (платні послуги, благодійні
внески, гранти та дарунки тощо) одержано в сумі 70 662,2 тис. грн (36,8%
доходів спецфонду), вони зросли порівняно з відповідним періодом минулого
року на 8 449,6 тис. грн (+13,6%).
Надходження до обласного фонду охорони навколишнього природного
середовища становили 14 909,8 тис. грн (66,0% до річних призначень), в тому
числі: екологічного податку – 14 563,7 тис. грн; грошових стягнень за шкоду,
заподіяну порушенням законодавства про охорону навколишнього природного
середовища внаслідок господарської та іншої діяльності – 345,1 тис. грн; збору
за забруднення навколишнього природного середовища – 1,0 тис. гривень.
ВИДАТКИ
Видатки обласного бюджету за січень-червень 2017 року за загальним і
спеціальним фондами (з урахуванням трансфертів) виконані в сумі
3 097 517,4 тис. грн, що більше ніж у відповідному періоді 2016 року на
1 297 256,5 тис. грн або в 1,7 раза.

2

Видатки загального фонду (з трансфертами) склали 2 998 673,5 тис.
грн (зростання – 1 273 283,8 тис. грн), без трансфертів, переданих районним
бюджетам, бюджетам міст обласного значення та об’єднаних територіальних
громад – 701 601,2 тис. грн (збільшення склало 193 524,6 тис. грн або 38,1%).
Фінансування видатків здійснено відповідно до затверджених бюджетних
призначень з урахуванням пропозицій головних розпорядників коштів
обласного бюджету.
У галузевій структурі видатків (без трансфертів, що передаються з
обласного бюджету іншим бюджетам) на освіту припадає 31,7% усіх видатків,
охорону здоров’я – 44,9%, соціальний захист та соціальне забезпечення – 9,4%,
культуру – 7,2%, фізичну культуру і спорт – 1,9%, інші галузі – 4,9%. За
економічною класифікацією бюджету (з урахуванням одержувачів бюджетних
коштів) питома вага видатків на оплату праці склала 75,5%, оплату
комунальних послуг і енергоносіїв – 9,8%, продукти харчування та
медикаменти – 3,1%, соціальне забезпечення – 2,5%, інші видатки – 9,1%.
Видатки спеціального фонду бюджету становили 98 843,9 тис. грн та
зросли порівняно з видатками січня-червня 2016 року на 23 972,7 тис. грн
(+32,0%).
КРЕДИТУВАННЯ
На виконання заходів обласної програми підтримки індивідуального
житлового будівництва та розвитку особистого селянського господарства
„Власний дім” на 2016-2020 роки за рахунок коштів загального фонду бюджету
використано 946,0 тис. грн (100,0% до плану І півріччя), за рахунок коштів
спеціального фонду – 800,0 тис. грн (69,6% до плану звітного періоду).
На виконання програми підтримки розвитку житлового кредитування
молоді на 2011-2020 роки із загального фонду бюджету виділено 11,1 тис. грн
(2,5% до плану звітного періоду). За рахунок спеціального фонду бюджету
видатки не проводились.
Фінансування здійснювалось відповідно до замовлень головних
розпорядників
коштів
(Департаменту
економічного
розвитку
облдержадміністрації,
Департаменту
сім'ї,
молоді
та
спорту
облдержадміністрації).
МІЖБЮДЖЕТНІ ТРАНСФЕРТИ
До загального фонду обласного бюджету надійшло 94 021,3 тис. грн
дотацій з державного бюджету (100,0% до плану на звітний період) та
2 673 694,8 тис. грн субвенцій (99,1%).
На здійснення заходів з виконання державних програм соціального
захисту населення з держбюджету надійшло субвенцій у загальній сумі
2 245 541,3 тис. грн, що більше надходжень відповідних субвенцій за I півріччя
2016 року на 1 068 520,2 тис. грн (+90,8%).
Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на придбання
медикаментів та виробів медичного призначення для забезпечення швидкої
медичної допомоги затверджена в сумі 3 699,7 тис. грн, протягом І півріччя
поточного року кошти з держбюджету надійшли в сумі 1 682,0 тис. грн (100,0%
до плану), які залишились неосвоєними, оскільки не були завершені тендерні
процедури закупівлі предметів і матеріальних цінностей.
Субвенція з держбюджету на придбання витратних матеріалів для
закладів охорони здоров’я та лікарських засобів для інгаляційної анестезії
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затверджена в сумі 508,7 тис. грн, надійшла в сумі 231,0 тис. грн (100,0%
до плану), яка також залишилась неосвоєною, бо не були завершені тендерні
процедури закупівлі предметів і матеріальних цінностей.
Освітня субвенція на оплату праці педагогічним працівникам
загальноосвітніх закладів обласного підпорядкування затверджена в сумі
116 300,4 тис. грн, протягом січня-червня надійшло з державного бюджету
71 632,2 тис. грн (100,0% до плану), які використані в сумі 60 753,0 тис.
гривень. Залишок невикористаних коштів (10 879,2 тис. грн) освоєний у липні.
Медична субвенція на утримання обласних медичних закладів та
здійснення інших заходів затверджена в сумі 642 513,2 тис. грн, надійшло
321 219,2 тис. грн (100,0% до плану на 6 місяців), касові видатки склали
285 272,4 тис. грн (на утримання обласних закладів охорони здоров’я –
270 386,4 тис. грн, передано районним і міст обласного значення бюджетам –
14 886,0 тис. грн). Залишок невикористаних коштів у сумі 35 946,8 тис. грн
освоєний у липні-серпні цього року.
За рахунок коштів медичної субвенції з обласного бюджету на
забезпечення препаратами інсуліну та цукрознижувальними препаратами
хворих на цукровий і нецукровий діабет районним і міським (міст обласного
значення) бюджетам заплановано 15 911,1 тис. грн, за І півріччя поточного року
направлено 7 956,0 тис. грн, на лікування хворих методом гемодіалізу жителів
м. Чернігова заплановано 16 700,0 тис. грн, перераховано – 6 930,0 тис. гривень.
Субвенція на виплату державної соціальної допомоги на дітей-сиріт та
дітей, позбавлених батьківського піклування, грошового забезпечення батькамвихователям і прийомним батькам за надання соціальних послуг у дитячих
будинках сімейного типу та прийомних сім’ях за принципом „гроші ходять за
дитиною”, оплату послуг із здійснення патронату над дитиною та виплату
соціальної допомоги на утримання дитини в сім'ї патронатного вихователя
затверджена в сумі 30 014,3 тис. гривень. За 6 місяців з держбюджету надійшло
12 249,5 тис. грн, касові видатки склали 12 237,4 тис. гривень. Станом на
01.07.2017 кредиторська заборгованість із зазначених виплат відсутня.
Субвенція з державного бюджету на здійснення заходів щодо соціальноекономічного розвитку окремих територій затверджена на 2017 рік у сумі
17 151,0 тис. грн, надійшла – в сумі 5 748,0 тис. грн (100,0% до плану звітного
періоду). Перелік об’єктів визначено розпорядженням Кабінету Міністрів
України від 11.05.2017 № 310-р „Деякі питання розподілу у 2017 році субвенції
з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо
соціально-економічного розвитку окремих територій” та розпорядженням
голови обласної державної адміністрації від 10.07.2017 № 325 „Про
затвердження Переліку об’єктів і заходів, що фінансуються за рахунок
субвенції”. Кошти не були використані у зв’язку з уточненням назв об’єктів та
проведенням тендерних процедур.
Додаткова дотація на здійснення переданих з державного бюджету
видатків з утримання закладів освіти та охорони здоров'я затверджена в сумі
163 657,3 тис. грн, кошти з держбюджету надійшли в сумі 81 828,5 тис. грн
(100,0% до плану).
Загальний обсяг субвенцій з державного бюджету, які передані з
обласного бюджету районним, міст обласного значення бюджетам та
бюджетам об’єднаних територіальних громад, склав 2 283 574,5 тис. гривень.

