Інформація про виконання обласного бюджету за 2017 рік
ДОХОДИ
Виконання доходів обласного бюджету склало 6 278,3 млн грн, у
порівнянні з 2016 роком доходи зросли на 1 947,0 млн грн або на 45,0%.
● З державного бюджету надано 5 218,3 млн грн офіційних трансфертів,
з бюджетів районів, міст обласного значення та об’єднаних територіальних
громад – 27,1 млн грн, з Черкаського обласного бюджету (на утримання
обласної психоневрологічної лікарні) – 1,7 млн гривень. Порівняно із 2016
роком загальний обсяг міжбюджетних трансфертів, виділених обласному
бюджету іншими бюджетами, збільшився на 1 548,1 млн грн (+41,9%).
● До загального фонду бюджету надійшло 649,1 млн грн власних доходів
(без трансфертів), що більше надходжень 2016 року на 169,0 млн грн (+35,2%).
У тому числі податку на доходи фізичних осіб отримано в сумі 506,8 млн
грн, рентної плати за використання природних ресурсів – 63,4 млн грн, податку
на прибуток підприємств – 35,4 млн грн, плати за розміщення тимчасово
вільних коштів обласного бюджету в банківських установах – 19,8 млн грн,
плати за надання адміністративних послуг – 18,8 млн грн тощо.
● До спеціального фонду бюджету (без трансфертів) надійшло 382,1 млн
грн (113,7% до річних призначень), що більше 2016 року на 229,9 млн грн або в
2,5 раза.
У 2017 році до спеціального фонду обласного бюджету зараховувалось
50,0% перевиконання загального обсягу щомісячних показників надходжень
митних платежів державного бюджету, зібраних на території області. Вказані
надходження склали 203,1 млн грн (53,2% усіх доходів спеціального фонду). Ці
кошти спрямовані на ремонт доріг області, стан яких потребує покращення.
Власних надходжень бюджетних установ (платні послуги, благодійні
внески, гранти та дарунки тощо) одержано в сумі 152,5 млн грн (39,9% доходів
спецфонду), зростання – на 23,9 млн грн (+18,6%).
ВИДАТКИ
Видатки обласного бюджету за загальним і спеціальним фондами (з
урахуванням трансфертів, перерахованих іншим бюджетам) здійснені в сумі
6 161,4 млн грн, що більше ніж у 2016 році на 1 838,4 млн грн (+42,5%).
● Видатки загального фонду бюджету склали 5 619,1 млн грн (зростання
становить 1 545,8 млн грн або 38,0%), без трансфертів, переданих іншим
бюджетам – 1 575,7 млн грн (збільшення склало 452,4 млн грн або 40,3%).
У галузевій структурі видатків на освіту припадає 29,4% усіх видатків,
охорону здоров’я – 46,1%, соціальний захист та соціальне забезпечення –
10,2%, культуру – 6,8%, інші галузі – 7,5%. За економічною класифікацією
питома вага бюджетних витрат на оплату праці склала 70,3%, оплату
комунальних послуг і енергоносіїв – 7,8%, всього на захищені статті – 91,2%,
інші видатки – 8,8%.
● Видатки спеціального фонду бюджету становили 542,3 млн грн та
зросли порівняно з видатками 2016 року на 292,6 млн грн (у 2,2 раза).
КРЕДИТУВАННЯ
На виконання заходів обласної програми підтримки індивідуального
житлового будівництва та розвитку особистого селянського господарства
„Власний дім” на 2016-2020 роки з обласного бюджету використано 4,1 млн
гривень. Як підсумок, укладено із сільськогосподарськими забудовниками 72
кредитних договори, в тому числі на нове будівництво – 28; капітальний
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ремонт житла – 9; придбання житла – 14; підсобні господарські приміщення
– 2; інженерне облаштування житла – 12; розвиток особистого селянського
господарства – 7.
На реалізацію програми підтримки розвитку житлового кредитування
молоді на 2011-2020 роки виділено 1,1 млн гривень. В результаті укладено 2
довгострокові пільгові кредити на будівництво житла молодим сім'ям.
МІЖБЮДЖЕТНІ ТРАНСФЕРТИ
До загального фонду обласного бюджету надійшло 267,5 млн грн дотацій
з державного бюджету та 4 848,3 млн грн субвенцій.
Зокрема на здійснення заходів з виконання державних програм
соціального захисту населення з держбюджету надійшло та використано
субвенцій у загальній сумі 3 867,0 млн грн, що більше в порівнянні з 2016
роком на 1 139,6 млн грн або на 41,8%.
Освоєння субвенції з державного бюджету на придбання медикаментів
та виробів медичного призначення для забезпечення швидкої медичної допомоги
склало 3,6 млн грн, на придбання витратних матеріалів для закладів охорони
здоров’я та лікарських засобів для інгаляційної анестезії – 507,7 тис. грн, на
модернізацію та оновлення матеріально-технічної бази професійно-технічних
навчальних закладів – 599,0 тис. грн, на надання державної підтримки особам з
особливими освітніми потребами – 5,1 млн грн, освітньої субвенції (на оплату
праці педагогічних працівників обласних загальноосвітніх закладів) – 113,5 млн
грн, медичної субвенції (на утримання обласних медичних закладів, здійснення
інших заходів) – 703,2 млн грн, 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” – 25,0 млн грн, на відшкодування
вартості лікарських засобів для лікування окремих захворювань – 18,5 млн грн,
на придбання ангіографічного обладнання – 11,5 млн грн, на вибори депутатів
місцевих рад та сільських, селищних, міських голів – 8,1 млн гривень.
Субвенція на розвиток системи охорони здоров’я у сільській місцевості в
сумі 111,2 млн грн надійшла з держбюджету в останні дні 2017 року та
освоюється у 2018 році.
Субвенція з держбюджету на здійснення заходів щодо соціальноекономічного розвитку окремих територій надійшла до обласного бюджету в
сумі 34,9 млн грн (для області в цілому – 295,6 млн грн) та використана на
капремонт, реконструкцію, будівництво об’єктів соціальної сфери в сумі 26,5
млн грн (загалом по області – 181,6 млн грн). Залишок цієї субвенції в обсязі
8,4 млн грн (усього по області – 114,0 млн грн) буде використаний на відповідні
об’єкти в 2018 році.
Довідково. Видатки розвитку зведеного бюджету області в 2017 році
склали рекордні 1,4 млрд грн, що на 602,3 млн грн або в 1,8 раза більше ніж у
2016 році, без урахування трансфертів з держбюджету – 1,0 млрд грн
(зростання – на 487,7 млн грн або в 1,9 раза).
Крім того, за програмою „Державний фонд регіонального розвитку”
областю освоєно відповідно до актів виконаних робіт 111,7 млн гривень.

