Інформація про виконання обласного бюджету за 9
місяців 2017 року
ДОХОДИ
Виконання доходів загального і спеціального фондів обласного бюджету
за січень-вересень 2017 року (із трансфертами) склало 4 659 413,3 тис. грн
(82,6% до річних бюджетних призначень), у порівнянні з відповідним періодом
2016 року доходи зросли на 1 903 137,6 тис. грн або на 69,0%.
Зокрема з державного бюджету одержано 3 910 440,7 тис. грн офіційних
трансфертів, з бюджетів районів, міст обласного значення та об’єднаних
територіальних громад – 9 030,0 тис. грн, з Черкаського обласного бюджету
надійшла субвенція на утримання об’єктів спільного користування (обласна
психоневрологічна лікарня) у сумі 750,0 тис. гривень. Порівняно із січнемвереснем минулого року загальний обсяг міжбюджетних трансфертів
збільшився на 1 611 539,2 тис. грн (+69,8%).
У цілому доходи загального і спеціального фондів обласного бюджету (без
трансфертів) виконані в сумі 739 192,6 тис. грн (77,5% до річних бюджетних
призначень), у порівнянні з відповідним періодом 2016 року вони збільшились
на 291 598,3 тис. грн або на 65,1%.
До загального фонду бюджету надійшло 452 146,9 тис. грн власних
доходів (без трансфертів), що становить 73,2% до річних призначень та 104,0%
до призначень на січень-вересень цього року. Надходження виросли на
113 289,6 тис. грн (+33,4%).
У тому числі податку на доходи фізичних осіб одержано в сумі
352 217,0 тис. грн або 104,2% до уточнених бюджетних призначень, понад
заплановані обсяги надійшло 14 266,5 тис. гривень. У порівнянні з аналогічним
періодом 2016 року сума податку збільшилася на 108 277,5 тис. грн або на
44,4%.
До спеціального фонду бюджету надійшло 301 677,9 тис. грн (77,9% до
річних призначень), що більше надходжень 9 місяців 2016 року на
191 309,3 тис. грн або в 2,7 раза.
У 2017 році до спеціального фонду обласного бюджету зараховується
50,0% перевиконання загального обсягу щомісячних показників надходжень
митних платежів державного бюджету, зібраних на території області.
Упродовж січня-вересня цього року вказані надходження склали
160 121,3 тис. грн (53,1% усіх доходів спеціального фонду). Ці кошти в
установленому порядку спрямовуються на ремонт доріг області, стан яких
потребує покращення.
Власних надходжень бюджетних установ (платні послуги, благодійні
внески, гранти та дарунки тощо) одержано в сумі 106 703,4 тис. грн (35,4%
доходів спецфонду), вони зросли порівняно з відповідним періодом минулого
року на 15 248,3 тис. грн (+16,7%).
ВИДАТКИ
Видатки обласного бюджету за січень-вересень 2017 року за загальним і
спеціальним фондами (з урахуванням трансфертів, перерахованих іншим
бюджетам) здійснені в сумі 4 493 485,5 тис. грн, що більше ніж у відповідному
періоді 2016 року на 1 783 481,1 тис. грн або на 65,8%.
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Видатки
загального
фонду бюджету склали 4 264 472,7 тис. грн
(зростання становить 1 704 966,4 тис. грн або на 66,6%), без трансфертів,
переданих іншим бюджетам – 1 056 163,5 тис. грн (збільшення склало
296 795,9 тис. грн або 39,1%).
Фінансування видатків здійснено відповідно до затверджених бюджетних
призначень з урахуванням пропозицій головних розпорядників коштів
обласного бюджету.
У галузевій структурі видатків на освіту припадає 29,3% усіх видатків,
охорону здоров’я – 46,1%, соціальний захист та соціальне забезпечення –
10,4%, культуру – 7,3%, фізичну культуру і спорт – 1,9%, інші галузі – 5,0%.
За економічною класифікацією бюджету (з урахуванням одержувачів
бюджетних коштів) питома вага видатків на оплату праці склала 72,9%, оплату
комунальних послуг і енергоносіїв – 7,9%, всього на захищені статті – 91,2%,
інші видатки – 8,8%.
Видатки спеціального фонду бюджету становили 229 012,8 тис. грн та
зросли порівняно з видатками січня-вересня 2016 року на 78 514,7 тис. грн
(+52,2%).
КРЕДИТУВАННЯ
На виконання заходів обласної програми підтримки індивідуального
житлового будівництва та розвитку особистого селянського господарства
„Власний дім” на 2016-2020 роки за рахунок загального фонду бюджету
використано 1 446,6 тис. грн (100,0% до плану на 9 місяців 2017 року), за
рахунок спеціального фонду – 1 300,0 тис. грн (72,2%).
На виконання програми підтримки розвитку житлового кредитування
молоді на 2011-2020 роки із загального фонду бюджету виділено 610,0 тис. грн
(78,6% до плану звітного періоду), за рахунок спеціального фонду –
134,0 тис. грн (100,0%).
МІЖБЮДЖЕТНІ ТРАНСФЕРТИ
До загального фонду обласного бюджету надійшло 141 030,7 тис. грн
дотацій з державного бюджету (100,0% до плану на звітний період) та
3 764 557,9 тис. грн субвенцій (98,7%).
Зокрема на здійснення заходів з виконання державних програм
соціального захисту населення з держбюджету надійшло субвенцій у загальній
сумі 3 118 632,2 тис. грн, що більше надходжень відповідних субвенцій за 9
місяців 2016 року на 1 383 536,1 тис. грн (+79,7%).
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 9 місяців
поточного року кошти з держбюджету надійшли в сумі 2 691,2 тис. грн (100,0%
до плану), які залишились неосвоєними, оскільки не були проведені 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
затверджена в сумі 508,7 тис. грн, упродовж січня-вересня надійшла в обсязі
369,6 тис. грн (100,0% до плану) та використана в сумі 365,6 тис. гривень.
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Залишок коштів (4,0 тис. грн) освоєний у жовтні.
Освітня субвенція (на оплату праці педагогічним працівникам
загальноосвітніх закладів обласного підпорядкування) затверджена в сумі
116 300,4 тис. грн, протягом січня-вересня надійшло з державного бюджету
87 710,9 тис. грн (100,0% до плану звітного періоду), які використані в сумі
78 864,2 тис. гривень. Залишок невикористаних коштів (із урахуванням
залишку станом на 01.01.2017) у сумі 17 010,8 тис. грн освоєний у жовтні.
Медична субвенція (на утримання обласних медичних закладів та
здійснення інших заходів) затверджена в сумі 642 513,2 тис. грн, за 9 місяців
поточного року надійшло 481 866,2 тис. грн (100,0% до плану), касові видатки
склали 475 398,0 тис. грн (на утримання обласних закладів охорони здоров’я –
453 069,0 тис. грн, передано районним і міст обласного значення бюджетам –
22 329,0 тис. грн). Залишок невикористаних коштів (із урахуванням залишку
станом на 01.01.2017) у сумі 17 369,8 тис. грн освоєний у жовтні.
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 9 місяців цього року
направлено 11 934,0 тис. грн, на лікування хворих методом гемодіалізу жителів
м. Чернігова заплановано на рік 16 700,0 тис. грн, перераховано –
10 395,0 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 27 636,7 тис. гривень. За 9 місяців поточного року з
державного бюджету надійшло 18 509,9 тис. грн, касові видатки склали
18 509,3 тис. гривень. Станом на 01.10.2017 кредиторська заборгованість із
зазначених виплат відсутня.
Субвенція з державного бюджету на відшкодування вартості лікарських
засобів для лікування окремих захворювань запланована в обсязі
18 767,7 тис. грн, згідно з помісячним розписом на 9 місяців перерахована в
сумі 12 002,0 тис. грн та використана відповідно до потреби в сумі
8 898,2 тис. гривень.
Субвенція з державного бюджету на придбання ангіографічного
обладнання запланована в обсязі 11 538,0 тис. грн, надійшла та використана
згідно з помісячним розписом в повному обсязі.
Субвенція на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку
окремих територій запланована на 2017 рік (станом на 01.10.2017) в обсязі
147 224,1 тис. грн (повністю надійшла місцевим бюджетам області), в тому
числі для обласного бюджету – в сумі 21 203,0 тис. гривень. За січень-вересень
поточного року на капітальний ремонт, реконструкцію, будівництво об’єктів
соціально-культурної сфери відповідно до актів виконаних робіт було освоєно
26 690,1 тис. грн цієї субвенції, з них 3 065,6 тис. грн по обласному бюджету
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(закупівля
обладнання
для
КП „Редакція газети „Деснянська правда”
Чернігівської обласної ради – 65,6 тис. грн, придбання медичного лінійного
прискорювача з комплексом обладнання для оснащення радіотерапевтичного
відділення КЛПЗ „Чернігівський обласний онкологічний диспансер” –
3 000,0 тис. грн).
Субвенція на формування інфраструктури об’єднаних територіальних
громад запланована бюджетам отг в обсязі 84 806,0 тис. гривень. Відповідно до
плану на 9 місяців вона надійшла з державного бюджету в сумі
56 552,0 тис. грн, використана в сумі 4 823,4 тис. гривень.
Крім того в 2017 році з державного фонду регіонального розвитку, згідно
з розпорядженням Кабінету Міністрів України від 07.06.2017 № 439-р, для
області заплановані кошти в сумі 101 012,0 тис. грн, які надійшли згідно з
планом на січень-вересень у сумі 62 458,7 тис. грн та використані в сумі
37 093,9 тис. гривень.
За рахунок коштів обласного бюджету для здійснення співфінансування
інвестиційних програм і проектів регіонального розвитку у сфері соціального
захисту та охорони здоров’я, які реалізуються за рахунок коштів державного
фонду регіонального розвитку, спрямовано 4 815,0 тис. грн (реконструкція
будівлі господарсько-побутового корпусу обласного протитуберкульозного
диспансеру – 129,1 тис. грн, придбання медичного лінійного прискорювача з
комплексом обладнання для оснащення радіотерапевтичного відділення
обласного онкологічного диспансеру – 4 444,5 тис. грн, реконструкція
Чернігівського геріатричного пансіонату – 241,4 тис. грн).
Додаткова дотація з державного бюджету місцевим бюджетам на
здійснення переданих з державного бюджету видатків з утримання закладів
освіти та охорони здоров'я затверджена на рік у сумі 163 657,3 тис. грн,
протягом звітного періоду кошти з держбюджету надійшли в сумі
122 742,8 тис. грн (100,0% до плану).
Упродовж січня-вересня 2017 року загальний обсяг субвенцій з
державного бюджету, які передані для цільового використання з обласного
бюджету районним, міст обласного значення бюджетам та бюджетам
об’єднаних територіальних громад, склав 3 190 135,4 тис. гривень.
Інші субвенції із загального фонду обласного бюджету районним
бюджетам, бюджетам міст обласного значення та об’єднаних
територіальних громад згідно з потребою та помісячним розписом видатків
профінансовані в сумі 6 241,9 тис. грн, у тому числі на: виконання доручень
виборців депутатами обласної ради – 2 536,4 тис. грн; надання пільг на медичне
обслуговування громадян, постраждалих внаслідок Чорнобильської катастрофи
(придбання ліків за пільговими рецептами та пільгове зубне протезування) –
2 267,9 тис. грн; поховання учасників бойових дій та інвалідів війни –
340,0 тис. грн; заходи програми передачі нетелей багатодітним сім'ям, які
проживають у сільській місцевості Чернігівської області – 1 071,0 тис. грн;
заходи програми із забезпечення житлом дітей-сиріт, дітей, позбавлених
батьківського піклування та осіб з їх числа на 2016-2020 роки –
26,6 тис. гривень.

