Зведений бюджет Чернігівської області на 2018 рік
Обсяг зведеного бюджету області на 2018 рік складає:
 за доходами – 13 522,6 млн грн,
 за видатками – 13 671,7 млн грн,
 за кредитуванням – 7,4 млн грн,
 за фінансуванням – 156,5 млн гривень.
Зведений бюджет Чернігівської області на 2018 рік включає 333 бюджети:
обласний, 4 міст обласного значення, 37 об’єднаних територіальних громад, 22
районних, 2 міських міст районного значення, 9 селищних, 256 сільських, 2
районних – Деснянський і Новозаводський у місті Чернігів.
У 2017 році області передбачено 8 600,2 млн грн трансфертів з державного
бюджету, в тому числі дотацій – 773,3 млн грн, субвенцій – 7 826,9 млн гривень.
З бюджетів міста Чернігова та Прилуки, 4 районних бюджетів та 8
бюджетів об’єднаних територіальних громад державному бюджету затверджена
реверсна дотація у обсязі 41,3 млн гривень.
Із Черкаського обласного бюджету Чернігівському обласному бюджету
передбачено субвенцію на утримання об’єктів спільного користування для
обласної психоневрологічної лікарні, що обслуговує хворих із Черкаської
області, у сумі 1,9 млн гривень.
Водночас з Чернігівського обласного бюджету Харківському обласному
бюджету передбачено медичну субвенцію на оплату послуг Харківського
медико-генетичного центру в сумі 0,3 млн гривень.
Власні доходи бюджетів області заплановані в сумі 4 920,6 млн грн, це –
36,4% усієї доходної частини місцевих бюджетів області на рік.
У структурі власних доходів місцевих бюджетів домінуючу позицію
займає податок на доходи фізичних осіб, який затверджений у сумі
2 846,4 млн гривень. Під час розрахунку надходжень цього податку враховано
встановлення з 1 січня 2018 року мінімальної заробітної плати в розмірі
3 723 грн, продовження оподаткування доходів фізичних осіб за ставкою 18%,
збереження на 2018 рік діючого порядку визначення стандартної податкової
соціальної пільги у розмірі 50,0% прожиткового мінімуму.
Другим за питомою вагою є податок на майно (666,2 млн грн).
Надходження вказаного податку в частині плати за землю передбачені в сумі
624,2 млн гривень. Розрахунок здійснено виходячи з даних щодо кількості
платників, загальної площі земельних ділянок, які підлягають оподаткуванню,
розміру нарахованого земельного податку, сум орендної плати відповідно до
укладених договорів оренди. Також враховано динаміку надходжень податку за
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попередні роки та втрати від надання органами місцевого самоврядування пільг
зі сплати земельного податку.
Структура видатків зведеного бюджету Чернігівської області,
затверджених на 2018 рік
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У загальному обсязі видатків найбільшу питому вагу має галузь
соціального захисту та соціального забезпечення, на яку заплановано 4 875,9
млн грн (35,7%), з яких 4 266,7 млн грн (87,5% видатків галузі) здійснюється за
рахунок субвенцій з державного бюджету на надання субсидій, пільг і допомог,
30,1 млн грн (0,6%) – за рахунок субвенції 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”, оплату послуг із здійснення патронату
над дитиною та виплату соціальної допомоги на утримання дитини в сім'ї
патронатного вихователя.
На початок 2018 року в області функціонувало 47 закладів соціального
захисту та соціального забезпечення, в тому числі: 7 будинків-інтернатів для
осіб, які не можуть вести самостійний спосіб життя через похилий вік, фізичні
та розумові вади, психічні захворювання або інші хвороби, 2 будинки-інтернати
для дітей з вадами фізичного та розумового розвитку, 33 територіальні центри
соціального обслуговування, 4 центри соціальної реабілітації дітей-інвалідів,
обласний центр по нарахуванню та здійсненню соціальних виплат.
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Крім того соціальні послуги надають 27 центрів соціальних служб для
сім'ї, дітей та молоді, 4 заклади для дітей, які опинились у складних життєвих
обставинах, центр соціально-психологічної допомоги.
На утримання установ освіти місцевими радами затверджені видатки у
обсязі 3 678,2 млн грн (26,9%), у тому числі за рахунок освітньої субвенції –
1 529,4 тис. грн (41,6% видатків на галузь).
В області функціонують 1124 заклади освіти, із них: 374 дитячі садки,
508 шкіл, 1 вечірня школа, 22 інтернатні заклади, 51 позашкільний заклад, 16
професійно-технічних навчальних закладів, 37 шкіл естетичного виховання, 11
вищих навчальних закладів І-ІІ рівня акредитації, 3 установи післядипломної
освіти, 37 методичних кабінетів, 64 інші установи (централізовані бухгалтерії,
навчально-виробничі комбінати, інклюзивно-ресурсні центри тощо).
На охорону здоров’я передбачено 2 051,5 млн грн (15,0%), із яких за
рахунок субвенцій з державного бюджету – 1 558,0 млн грн (75,9% видатків
галузі, а саме: медичної субвенції – 1 527,2 млн грн, субвенції на відшкодування
вартості лікарських засобів для лікування окремих захворювань – 26,6 млн грн,
на придбання витратних матеріалів та лікарських засобів для інгаляційної
анестезії – 0,5 млн грн, на купівлю медикаментів, виробів медичного
призначення для забезпечення швидкої медичної допомоги – 3,7 млн грн).
Мережа медичних закладів області налічує 102 установи, у тому числі: 33
лікарні, 13 спеціалізованих стаціонарних закладів, 5 стоматполіклінік, 2
пологових будинки, 3 лікарські амбулаторії, 26 центрів первинної медичної
допомоги, 4 диспансери, що не мають ліжок, обласний центр з профілактики
та боротьби зі СНІДом, 2 дитячі санаторії, обласний центр екстреної
медичної допомоги та медицини катастроф, що має свої підрозділи в усіх
районах і містах області, станція переливання крові, Прилуцький будинок
дитини „Надія”, обласний центр медико-соціальної експертизи та 9 інших
закладів.
На утримання закладів культури і мистецтва передбачені асигнування в
сумі 357,1 млн грн (2,6% від усіх видатків).
В області функціонують 946 установ культури і мистецтва, в тому
числі: 4 театри, філармонійний центр фестивалів і концертних програм, 118
бібліотек, 41 музей, 750 палаців і будинків культури, 27 централізованих
бухгалтерій, обласний організаційно-методичний центр контролю та
технічного нагляду закладів культури і туризму, обласний центр народної
творчості, обласний методичний центр навчальних закладів культури і
мистецтв,
Менський зоологічний парк загальнодержавного значення,
центральний парк культури і відпочинку.
На житлово-комунальне господарство у 2018 році планується
спрямувати 369,3 млн грн (2,7% усіх видатків бюджетів). Найбільшу питому
вагу складають видатки на організацію благоустрою населених пунктів – 85,6%
(316,3 млн грн).
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На
підтримку
транспорту,
транспортної
інфраструктури,
дорожнього господарства заплановано 659,3 млн грн (4,8% усіх видатків
бюджетів), в тому числі за рахунок субвенції з державного бюджету на
будівництво, реконструкцію, ремонт і утримання автомобільних доріг – 426,2
млн грн (64,6% видатків на галузь).
Видатки бюджету розвитку місцевих бюджетів області затверджені в
сумі 769,0 млн грн (5,6% обсягу зведеного бюджету).
Джерелами бюджету розвитку є:
● кошти, що передаються до бюджетів розвитку із загального фонду
бюджету – 698,8 млн грн;
● надходження від пайової участі у розвитку інфраструктури населених
пунктів – 11,8 млн грн;
● кошти від відчуження майна, яке знаходиться у комунальній власності –
10,5 млн грн;
● кошти від продажу земельних ділянок несільськогосподарського
призначення – 2,9 млн грн;
● спрямовані на видатки залишки коштів бюджетів розвитку, що склалися
на початок 2018 року – 23,8 млн грн тощо.

4

Зведені показники місцевих бюджетів Чернігівської області
на 2018 рік
тис. грн
Загальний
фонд

Назва

Спеціальний
фонд

Всього
загальний та
спеціальний
фонди

Доходи
Податок та збір на доходи фізичних осіб
(11010000)
Податок на прибуток підприємств (11020000)
з них:

2 846 373,0
28 996,4

2 846 373,0
28 996,4

податок на прибуток підприємств та фінансових
установ комунальної власності (11020200)

8 896,4

8 896,4

Рентна плата за спеціальне використання лісових
ресурсів (13010000)

58 771,2

58 771,2

11 079,6

11 079,6

19 762,7

19 762,7

Плата за використання інших природних ресурсів
(13070000)

5,0

5,0

Акцизний податок з виробленого в Україні
пального (14021900)

32 426,2

32 426,2

Акцизний податок з ввезених на митну територію
в Україні пального (14031900)

129 671,5

129 671,5

121 126,6
666 188,8

121 126,6
666 188,8

податок на нерухоме майно, відмінне від
земельної ділянки (18010100-18010400)

40 939,9

40 939,9

податок на нерухоме майно (плата за землю)
(18010500-18010900)
транспортний податок (18011000-18011100)

624 189,3
1 059,6

624 189,3
1 059,6

632,2
392,8
543 457,4

632,2
392,8
543 457,4

176 682,1

176 682,1
27 540,6

Рентна плата за спеціальне використання води
(13020000)
Рентна плата за користування надрами (13030000)

Акцизний податок з реалізації суб'єктами
господарювання роздрібної торгівлі підакцизних
товарів (14040000)
Податок на майно (18010000)
з них:

Збір за місця для паркування транспортних
засобів (18020000)
Туристичний збір (18030000)
Єдиний податок (18050000)
з них:
єдиний
податок
з
сільськогосподарських
товаровиробників,
у
яких
частка
сільськогосподарського товаровиробництва за
попередній податковий (звітний) рік дорівнює
або перевищує 75 відсотків (18050500)
Екологічний податок (19010000)
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27 540,6

Частина чистого прибутку (доходу) комунальних
унітарних підприємств та їх об'єднань, що
вилучається до відповідного місцевого бюджету
(21010000)

2 242,5

Надходження коштів від відшкодування втрат
сільськогосподарського
і лісогосподарського виробництва (21110000)
Плата за надання
(22010000)

адміністративних

1 206,4

1 206,4

послуг

Надходження від орендної плати за користування
цілісним майновим комплексом та іншим
державним майном (22080000)
Державне мито (22090000)
Власні
надходження
бюджетних
(25000000)
Цільові фонди (50110000)
Інші надходження (решта доходів)
Бюджет розвитку, всього (податки)
в тому числі:

2 242,5

65 113,7

65 113,7

43 119,9
1 670,7

43 119,9
1 670,7

установ

56 527,7

надходження коштів пайової участі у розвитку
інфраструктури населеного пункту (24170000)
кошти від відчуження майна, що перебуває в
комунальній власності (31030000)
кошти від продажу землі (33010000)
Власні доходи
Трансферти з Державного бюджету
в тому числі:
базова дотація
освітня субвенція
медична субвенція
соціальні
субвенції
(41030600,41030800,41031000)
додаткова дотація на здійснення переданих з
держбюджету видатків на освіту та охорону
здоров’я

4 627 557,9
8 173 972,9

233 287,4
3 852,6
1 954,00
25 229,4

233 287,4
3 852,6
58 481,7
25 229,4

11 853,0

11 853,0

10 500,0
2 876,4
293 070,4
426 199,4

10 500,0
2 876,4
4 920 628,3
8 600 172,3

177 952,2
1 529 450,8
1 527 181,6

177 952,2
1 529 450,8
1 527 181,6

4 266 686,8

4 266 686,8

594 948,7

594 948,7

субвенція на будівництво, реконструкцію,
ремонт і утримання доріг
інші субвенції та дотації з державного бюджету

77 752,8

426 199,4
77 752,8

Трансферти з Черкаського обласного бюджету
для обласної психоневрологічної лікарні, що
обслуговує хворих із Черкаської області

1 853,2

1 853,2

Всього доходів

426 199,4

12 803 384,0

719 269,8

13 522 653,8

705 965,7

37 636,6

743 602,3

Видатки
Державне управління (ТПКВКМБ 0100)
з них:
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забезпечення діяльності рад, керівництво і
управління у відповідній сфері (0150, 0160)
інша діяльність у сфері державного управління
(0180)
Освіта (ТПКВКМБ 1000)
в т.ч.:
за рахунок освітньої субвенції
за рахунок додаткової дотації з держбюджету на
передані видатки
Охорона здоров'я (ТПКВКМБ 2000)
в т.ч.:
за рахунок медичної субвенції
за рахунок додаткової дотації з держбюджету на
передані видатки
за рахунок інших субвенцій з держбюджету на
охорону здоров’я
Соціальний захист та соціальне забезпечення
(ТПКВКМБ 3000)
в т.ч.:
за рахунок соціальних субвенцій з державного
бюджету (41030600,41030800,41031000)
за рахунок субвенції з державного бюджету
дітям-сиротам (41035800)
Культура і мистецтво (ТПКВКМБ 4000)
Фізична культура і спорт (ТПКВКМБ 5000)
Житлово-комунальне господарство (ТПКВКМБ
6000)
з них:
утримання та ефективна експлуатація об’єктів
житлово-комунального господарства (6010)

689 272,3
19 100,9
3 534 255,7

21 206,3

710 478,6

143 933,7

19 100,9
3 678 189,4

1 529 450,8

1 529 450,8

227 574,6
1 945 361,3

227 574,6
2 051 457,2

106 095,9

1 527 181,6

1 527 181,6

90 719,7

90 719,7

30 811,4

30 811,4

4 832 376,8

43 517,8

4 875 894,6

4 266 686,8

4 266 686,8

30 109,0
334 724,9
102 980,6

22 381,4
4 661,7

30 109,0
357 106,3
107 642,3

264 272,8

105 005,5

369 278,3

2 304,4

34 477,6

36 782,0

інша діяльність, пов'язана з експлуатацією
об'єктів житлово-комунального господарства
(6017)
організація благоустрою населених пунктів
(6030)

249 324,3

66 959,3

316 283,6

реалізація державних та місцевих житлових
програм (6080)

177 ,2

1 552,8

1 730,0

інша діяльність у сфері житлово-комунального
господарства (6090)

2 177,7

1 120,0

3 297,7

7 055,4

1 000,0

8 055,4

4 772,6

265 736,8

270 509,4

62 082,3

597 234,2

659 316,5

11 263,6

88 355,2

99 618,8

Сільське, лісове, рибне господарство(ТПКВКМБ
7100)
Будівництво
та
регіональний
розвиток
(ТПКВКМБ 7300)
Транспорт та транспортна інфраструктура,
дорожнє господарство (ТПКВКМБ 7400)
Інші програми та заходи, пов'язані з економічною
діяльністю (ТПКВКМБ 7600)
7

562,0

562,0

з них:
сприяння розвитку малого
підприємництва (7610)

та

середнього
3 215,1

розвиток готельного господарства та туризму
(7620)
внески до статутного
господарювання (7670)

капіталу

782,0

3 215,1
138,0

920,0

24 694,5

24 694,5

суб’єктів

членські внески до асоціацій органів місцевого
самоврядування (7680)

713,7

виконання заходів за рахунок цільових фондів
місцевих рад (7691)

713,7
3 798,7

3 798,7

3 325,8
356 593,6

48 122,0

3 325,8
404 715,6

25 291,8

618,6

25 910,4

Громадський порядок та безпека (ТПКВКМБ
8200)

8 104,5

6 794,0

14 898,5

Охорона навколишнього природного середовища
(ТПКВКМБ 8300)
Засоби масової інформації (ТПКВКМБ 8400)
Нерозподілені трансферти (ТПКВКМБ 8500)
Обслуговування боргу (ТПКВКМБ 8600)
Резервний фонд (ТПКВКМБ 8700)
Міжбюджетні трансферти (ТПКВКМБ 9000)

895,1
9 531,3
298 155,4
473,0
14 142,5
46 310,3

39 009,4
1 700,0
0,0
0,0

39 904,5
11 231,3
298 155,4
473,0
14 142,5
46 335,3

інші заходи, пов'язані з економічною діяльністю
(7693)
Інша діяльність (ТПКВКМБ 8000)
Захист населення і територій від надзвичайних
ситуацій техногенного та природного характеру
(ТПКВКМБ 8100)

Реверсна дотація (ТПКВКМБ 9110)
Субвенція з місцевого бюджету державному
бюджету на виконання програм соціальноекономічного розвитку регіонів (ТПКВКМБ
9800)
Субвенція Харківському обласному бюджету на
оплату послуг Харківського медико-генетичного
центру (ТПКВКМБ 9710)

Всього видатків

25,0

41 303,3

4 707,0

41 303,3

25,0

300,0
12 208 015,5

4 732,0

300,0
1 463 705,9

13 671 721,4

-4,2

2 948,6

Кредитування
Пільгові довгострокові кредити молодим сім'ям
та
одиноким
молодим
громадянам
на
будівництво/придбання житла та їх повернення
(ТПКВКМБ 8820)
Довгострокові
кредити
індивідуальним
забудовникам житла на селі та їх повернення
(ТПКВКМБ 8830)
Бюджетні позички суб'єктам господарювання та
їх повернення (ТПКВКМБ 8860)

Всього кредитування

2 952,8
4 390,0

4 390,0

50,0

50,0

7 392,8
8

-4,2

7 388,6

Фінансування
Передача коштів до бюджету розвиту
Спрямування вільного залишку коштів
Позики

-698 815,1
110 839,4

698 815,1
24 429,2
21 187,6

0,0
135 268,6
21 187,6

Всього фінансування

-587 975,7

744 431,9

156 456,2
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