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10000000 Податкові надходження 840 330,0 827 457,0 98,5

11000000 Податки на доходи, податки на прибуток, податки на збільшення ринкової вартості 805 097,0 791 138,0 98,3

11010000 Податок та збір на доходи фізичних осіб 763 782,0 750 225,4 98,2

11020000 Податок на прибуток підприємств 41 315,0 40 912,6 99,0

13000000 Рентна плата та плата за використання інших природних ресурсів 35 233,0 36 319,0 103,1

13020000 Рентна плата за спеціальне використання води 12 600,0 13 596,9 107,9

13030000 Рентна плата за користування надрами 22 630,0 22 718,0 100,4

13070000 Плата за використання інших природних ресурсів 3,0 4,1 136,6

20000000 Неподаткові надходження 33 409,2 35 501,4 106,3

21000000 Доходи від власності та підприємницької діяльності 11 142,0 8 305,2 74,5

21010000 Частина чистого прибутку (доходу) державних або комунальних унітарних підприємств та їх

об'єднань, що вилучається до відповідного бюджету, та дивіденди (дохід), нараховані на акції

(частки) господарських товариств, у статутних капіталах яких є державна або комунальна

власність 942,0 184,8 19,6

21050000 Плата за розміщення тимчасово вільних коштів місцевих бюджетів 10 000,0 8 060,8 80,6

21080000 Інші надходження 200,0 59,5 29,8

22000000 Адміністративні збори та платежі, доходи від некомерційної господарської діяльності 21 167,2 26 578,1 125,6

22010000 Плата за надання адміністративних послуг 19 318,2 21 019,8 108,8

22080000 Надходження від орендної плати за користування цілісним майновим комплексом та іншим

державним майном 1 770,0 5 411,9 305,8

22130000 Орендна плата за водні об'єкти (їх частини), що надаються в користування на умовах оренди

Радою міністрів Автономної Республіки Крим, обласними, районними, Київською та

Севастопольською міськими державними адміністраціями, місцевими радами 79,0 146,4 185,4

24000000 Iншi неподаткові надходження 1 100,0 618,1 56,2

24060000 Інші надходження  1 100,0 618,1 56,2

30000000 Доходи від операцій з капіталом 1,6

31000000 Надходження від продажу основного капіталу 1,6

31020000 Надходження коштів від Державного фонду дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння 1,6

Разом власних доходів 873 739,2 862 960,0 98,8

40000000 Офіційні трансферти 4 363 499,8 4 058 107,6 93,0

41020000 Дотації з державного бюджету місцевим бюджетам 581 599,8 581 599,8 100,0

41020100 Базова дотація 40 049,9 40 049,9 100,0

41020200 Додаткова дотація з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення переданих з

державного бюджету видатків з утримання закладів освіти та охорони здоров'я 532 762,5 532 762,5 100,0

41020600 Стабілізаційна дотація 8 787,4 8 787,4 100,0

41030000 Субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам 3 745 979,8 3 443 214,3 91,9

41030300 Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на реалізацію заходів, спрямованих на

підвищення якості освіти 44 586,4 35 939,8 80,6

41030500 Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на виплату грошової компенсації за

належні для отримання жилі приміщення для внутрішньо переміщених осіб, які захищали

незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України і брали безпосередню участь в

антитерористичній операції, забезпеченні її проведення, перебуваючи безпосередньо в районах

антитерористичної операції у період її проведення, у здійсненні заходів із забезпечення

національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у

Донецькій та Луганській областях, забезпеченні їх здійснення, перебуваючи безпосередньо в

районах та у період здійснення зазначених заходів, та визнані особами з інвалідністю внаслідок

війни III групи відповідно до пунктів 11 - 14 частини другої статті 7 або учасниками бойових дій

відповідно до пунктів 19 - 20 частини першої статті 6 Закону України "Про статус ветеранів

війни, гарантії їх соціального захисту", та які потребують поліпшення житлових умов
1 316,4 1 316,4 100,0

41030600 Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на виплату допомоги сім'ям з дітьми,

малозабезпеченим сім'ям, особам, які не мають права на пенсію, особам з інвалідністю, дітям з

інвалідністю, тимчасової державної допомоги дітям, тимчасової державної соціальної допомоги

непрацюючій особі, яка досягла загального пенсійного віку, але не набула права на пенсійну

виплату, допомоги по догляду за особами з інвалідністю I чи II групи внаслідок психічного

розладу, компенсаційної виплати непрацюючій працездатній особі, яка доглядає за особою з

інвалідністю I групи, а також за особою, яка досягла 80-річного віку
1 467 645,4 1 250 845,5 85,2

Виконання загального фонду обласного бюджету Чернігівської області за 2019 рік
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41030800 Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на надання пільг та житлових субсидій

населенню на оплату електроенергії, природного газу, послуг тепло-, водопостачання і

водовідведення, квартирної плати (утримання будинків і споруд та прибудинкових територій),

управління багатоквартирним будинком, поводження з побутовими відходами (вивезення

побутових відходів) та вивезення рідких нечистот, внесків за встановлення, обслуговування та

заміну вузлів комерційного обліку води та теплової енергії, абонентського обслуговування для

споживачів комунальних послуг, що надаються у багатоквартирних будинках за

індивідуальними договорами
885 929,0 875 710,6 98,8

41031000 Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на надання пільг та житлових субсидій

населенню на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу 161 159,3 95 367,3 59,2

41031600 Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на будівництво мультифункціональних

майданчиків для занять ігровими видами спорту 4 766,9 4 454,8 93,5

41032600 Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на придбання медикаментів та виробів

медичного призначення для забезпечення швидкої медичної допомоги 3 642,8 3 577,2 98,2

41033300 Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на реалізацію заходів, спрямованих на

розвиток системи охорони здоров'я у сільській місцевості 27 479,0 27 479,0 100,0

41033600 Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на відшкодування вартості лікарських

засобів для лікування окремих захворювань 6 599,7 6 569,2 99,5

41033700 Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на придбання витратних матеріалів для

закладів охорони здоров'я та лікарських засобів для інгаляційної анестезії 500,9 500,4 99,9

41033800 Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на модернізацію та оновлення

матеріально-технічної бази професійно-технічних навчальних закладів 1 702,0 1 702,0 100,0

41033900 Освітня субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам 204 153,6 204 153,6 100,0

41034200 Медична субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам 819 192,3 819 192,3 100,0

41034400 Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на проектні, будівельно-ремонтні роботи,

придбання житла та приміщень для розвитку сімейних та інших форм виховання, наближених до

сімейних, та забезпечення житлом дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб

з їх числа 25 618,7 25 185,4 98,3

41034500 Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-

економічного розвитку окремих територій 1 317,0 1 317,0 100,0

41035400 Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на надання державної підтримки особам з

особливими освітніми потребами 12 850,9 12 850,9 100,0

41035800 Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам 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, підтримку малих групових будинків
32 837,5 32 632,3 99,4

41036100 Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на виплату грошової компенсації за

належні для отримання жилі приміщення для сімей осіб, визначених абзацами 5 - 8 пункту 1

статті 10 Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту", для осіб з

інвалідністю I - II групи, яка настала внаслідок поранення, контузії, каліцтва або захворювання,

одержаних під час безпосередньої участі в антитерористичній операції, забезпеченні її

проведення, здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і

стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях,

забезпеченні їх здійснення, визначених пунктами 11 - 14 частини другої статті 7 Закону України

"Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту", та які потребують поліпшення

житлових умов 6 346,6 6 346,6 100,0

41036400 Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на виплату грошової компенсації за

належні для отримання жилі приміщення для сімей учасників бойових дій на території інших

держав, визначених у абзаці першому пункту 1 статті 10 Закону України "Про статус ветеранів

війни, гарантії їх соціального захисту", для осіб з інвалідністю I - II групи з числа учасників

бойових дій на території інших держав, інвалідність яких настала внаслідок поранення, контузії,

каліцтва або захворювання, пов'язаних з перебуванням у цих державах, визначених пунктом 7

частини другої статті 7 Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального

захисту", та які потребують поліпшення житлових умов 6 086,3 6 086,3 100,0

41037000 Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на проведення виборів депутатів місцевих

рад та сільських, селищних, міських голів 4 320,4 4 157,0 96,2

41037200 Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на забезпечення якісної, сучасної та

доступної загальної середньої освіти "Нова українська школа" 27 928,7 27 830,6 99,6

41050000 Субвенції з місцевих бюджетів іншим місцевим бюджетам 35 920,2 33 293,5 92,7

41051100 Субвенція з місцевого бюджету за рахунок залишку коштів освітньої субвенції, що утворився на

початок бюджетного періоду 2 451,5 2 450,7 100,0

41053300 Субвенція з місцевого бюджету на утримання об'єктів спільного користування чи ліквідацію

негативних наслідків діяльності об'єктів спільного користування 2 000,0 1 615,4 80,8

41033900 Інші субвенції з місцевого бюджету 31 468,7 29 227,4 92,9

Всього доходів загального фонду 5 237 239,0 4 921 067,6 94,0
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0100 Державне управління 31 868,2 30 415,1 95,4

1000 Освіта 676 020,4 660 327,6 97,7

2000 Охорона здоров'я 973 877,7 947 446,2 97,3

3000 Соціальний захист та соціальне забезпечення 289 912,2 286 268,2 98,7

4000 Культура i мистецтво 158 366,6 158 147,7 99,9

5000 Фізична культура i спорт 45 768,5 45 279,2 98,9

6000 Житлово-комунальне господарство 84,9 84,9 100,0

7000 Економічна діяльність 7 306,0 5 102,3 69,8

7100 Сільське, лісове, рибне господарство та мисливство 250,0 250,0 100,0

7300 Будівництво та регіональний розвиток 864,0 781,9 90,5

7400 Транспорт та транспортна інфраструктура, дорожнє господарство 1 515,9 1 375,4 90,7

7600 Інші програми та заходи, пов'язані з економічною діяльністю 4 676,1 2 695,0 57,6

8000 Інша діяльність 11 707,2 10 555,3 90,2

8100 Захист населення і територій від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру 5 643,6 5 403,6 95,7

8200 Громадський порядок та безпека 1 408,6 1 203,5 85,4

8300 Охорона навколишнього природного середовища 780,5 712,9 91,3

8400 Засоби масової інформації 3 374,5 3 235,3 95,9

8700 Резервний фонд 500,0

Разом видатків загального фонду 2 194 911,7 2 143 626,5 97,7

8500 Нерозподілені трансферти з державного бюджету 73 047,4

9100 Дотації з місцевого бюджету іншим бюджетам 199 702,0 199 702,0 100,0

9200 Субвенції з місцевого бюджету іншим місцевим бюджетам на здійснення програм соціального

захисту за рахунок субвенцій з державного бюджету 2 549 309,0 2 256 045,4 88,5

9300 Субвенції з місцевого бюджету іншим місцевим бюджетам на здійснення програм у галузі освіти

за рахунок субвенцій з державного бюджету 136 978,2 128 239,9 93,6

9400 Субвенції з місцевого бюджету іншим місцевим бюджетам на здійснення програм та заходів у

галузі охорони здоров'я за рахунок субвенцій з державного бюджету 60 843,0 60 841,4 100,0

9500 Субвенції з місцевого бюджету іншим місцевим бюджетам на здійснення програм соціально-

економічного та культурного розвитку регіонів за рахунок коштів, які надаються з державного

бюджету 4 766,9 4 454,8 93,5

9600 Субвенції з місцевого бюджету іншим місцевим бюджетам на здійснення інших програм та

заходів за рахунок субвенцій з державного бюджету 4 320,4 4 157,0 96,2

9700 Субвенції з місцевого бюджету іншим місцевим бюджетам на здійснення програм та заходів за

рахунок коштів місцевих бюджетів 13 161,2 12 823,0 97,4

Всього видатків загального фонду 5 237 039,9 4 809 890,0 91,8

КРЕДИТУВАННЯ  ЗАГАЛЬНОГО ФОНДУ

8820 Пільгові довгострокові кредити молодим сім'ям та одиноким молодим громадянам на

будівництво/придбання житла та їх повернення 1 415,1 1 415,1 100,0

8830 Довгострокові кредити індивідуальним забудовникам житла на селі та їх повернення 3 000,0 3 000,0 100,0

Всього кредитування загального фонду 4 415,1 4 415,1 100,0

ФІНАНСУВАННЯ ЗАГАЛЬНОГО ФОНДУ

601000 Зміни обсягів депозитів і цінних паперів, що використовуються для управління ліквідністю 

601100 Повернення бюджетних коштів з депозитів, надходження внаслідок продажу/пред'явлення

цінних паперів 44 361,5 44 361,5

601200 Розміщення бюджетних коштів на депозитах або придбання цінних паперів -44 361,5 -44 361,5

602000 Зміни обсягів бюджетних коштів 4 215,9 -106 762,5

602100 На початок періоду 152 158,3 172 531,0

602200 На кінець періоду 136 433,3

602300 Інші розрахунки -260,2

602400 Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального

фонду) -147 942,4 -142 600,0

Всього фінансування загального фонду 4 215,9 -106 762,5
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ДОХОДИ  СПЕЦІАЛЬНОГО ФОНДУ

10000000 Податкові надходження 16 112,6 13 738,4 85,3

12000000 Податки на власність  3,7

12020000 Податок з власників транспортних засобів та інших самохідних машин і механізмів 3,7

19000000 Інші податки та збори 16 112,6 13 734,7 85,2

19010000 Екологічний податок 16 112,6 13 732,7 85,2

19050000 Збір за забруднення навколишнього природного середовища 2,0

20000000 Неподаткові надходження 81 055,3 97 308,3 120,1

21000000 Доходи від власності та підприємницької діяльності 95,0 960,4 1 011,0

21010000 Частина чистого прибутку (доходу) державних або комунальних унітарних підприємств та їх об'єднань,

що вилучається до відповідного бюджету, та дивіденди (дохід), нараховані на акції (частки)

господарських товариств, у статутних капіталах яких є державна або комунальна власність

54,7

21110000 Надходження коштів від відшкодування втрат сільськогосподарського і лісогосподарського

виробництва 95,0 905,8 953,4

24000000 Iншi неподаткові надходження 345,8 455,0 131,6

24060000 Інші надходження 330,2 429,3 130,0

24110000 Доходи від операцій з кредитування та надання гарантій 15,6 25,7 164,6

25000000 Власні надходження бюджетних установ 80 614,5 95 892,9 119,0

30000000 Доходи від операцій з капіталом 12 228,4 15 284,0 125,0

31030000 Кошти від відчуження майна, що належить Автономній Республіці Крим та майна, що перебуває в

комунальній власності 12 228,4 15 284,0 125,0

Разом власних доходів 109 396,3 126 330,7 115,5

40000000 Офіційні трансферти 533 155,6 533 155,6 100,0

41030000 Субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам 532 646,0 532 646,0 100,0

41030500 Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на виплату грошової компенсації за належні для

отримання жилі приміщення для внутрішньо переміщених осіб, які захищали незалежність, суверенітет

та територіальну цілісність України і брали безпосередню участь в антитерористичній операції,

забезпеченні її проведення, перебуваючи безпосередньо в районах антитерористичної операції у період

її проведення, у здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і

стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях, забезпеченні їх

здійснення, перебуваючи безпосередньо в районах та у період здійснення зазначених заходів, та визнані

особами з інвалідністю внаслідок війни III групи відповідно до пунктів 11 - 14 частини другої статті 7

або учасниками бойових дій відповідно до пунктів 19 - 20 частини першої статті 6 Закону України "Про

статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту", та які потребують поліпшення житлових умов
887,1 887,1 100,0

41037300 Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на фінансове забезпечення будівництва,

реконструкції, ремонту і утримання автомобільних доріг загального користування місцевого значення,

вулиць і доріг комунальної власності у населених пунктах 531 758,9 531 758,9 100,0

41050000 Субвенції з місцевих бюджетів іншим місцевим бюджетам 509,6 509,6 100,0

41053700 Субвенція з місцевого бюджету на співфінансування інвестиційних проектів 509,6 509,6 100,0

Всього доходів спеціального фонду 642 551,9 659 486,3 102,6

ВИДАТКИ  СПЕЦІАЛЬНОГО ФОНДУ

0100 Державне управління 10 287,0 8 733,6 84,9

1000 Освіта 41 350,9 49 449,6 119,6

2000 Охорона здоров'я 59 433,8 59 564,6 100,2

3000 Соціальний захист та соціальне забезпечення 49 250,2 52 100,9 105,8

4000 Культура i мистецтво 21 330,4 21 086,7 98,9

5000 Фізична культура i спорт 607,2 3 763,9 619,9

6000 Житлово-комунальне господарство 15,6 15,6 100,0

7000 Економічна діяльність 653 867,5 600 633,5 91,9

7100 Сільське, лісове, рибне господарство та мисливство 95,0

7300 Будівництво та регіональний розвиток 136 074,9 109 486,7 80,5

7400 Транспорт та транспортна інфраструктура, дорожнє господарство 516 897,6 490 346,8 94,9

7600 Інші програми та заходи, пов'язані з економічною діяльністю 800,0 800,0 100,0

8000 Інша діяльність 18 711,1 15 956,1 85,3

8100 Захист населення і територій від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру 395,0 409,7 103,7

8200 Громадський порядок та безпека 799,0 607,7 76,1

8300 Охорона навколишнього природного середовища 17 517,1 14 938,7 85,3

Разом видатків спеціального фонду 854 853,7 811 304,5 94,9

Виконання спеціального фонду обласного бюджету Чернігівської області за 2019 рік
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9200 Субвенції з місцевого бюджету іншим місцевим бюджетам на здійснення програм соціального захисту

за рахунок субвенцій з державного бюджету 887,1 887,1 100,0

9500 Субвенції з місцевого бюджету іншим місцевим бюджетам на здійснення програм соціально-

економічного та культурного розвитку регіонів за рахунок коштів, які надаються з державного

бюджету 20 008,6 20 008,6 100,0

9700 Субвенції з місцевого бюджету іншим місцевим бюджетам на здійснення програм та заходів за рахунок

коштів  місцевих бюджетів 8 759,0 8 585,4 98,0

Всього видатків спеціального фонду 884 508,3 840 785,7 95,1

КРЕДИТУВАННЯ  СПЕЦІАЛЬНОГО ФОНДУ

8820 Пільгові довгострокові кредити молодим сім'ям та одиноким молодим громадянам на

будівництво/придбання житла та їх повернення -343,0

Всього кредитування спеціального фонду -343,0

ФІНАНСУВАННЯ СПЕЦІАЛЬНОГО ФОНДУ

601000 Зміни обсягів депозитів і цінних паперів, що використовуються для управління ліквідністю 

601100 Повернення бюджетних коштів з депозитів, надходження внаслідок продажу/пред'явлення цінних

паперів 29 284,5 29 284,5

601200 Розміщення бюджетних коштів на депозитах або придбання цінних паперів -29 284,5 -29 284,5

602000 Зміни обсягів бюджетних коштів 241 956,5 180 956,3

602100 На початок періоду 94 014,1 125 609,9

602200 На кінець періоду 86 411,3

602300 Інші розрахунки -842,3

602400 Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)

147 942,4 142 600,0

Всього фінансування спеціального фонду 241 956,5 180 956,3
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