
Пояснювальна записка 

до проєкту рішення обласної ради «Про внесення змін до рішення 

обласної ради від 26 лютого 2021 року № 48-3/VIII «Про обласний 

бюджет Чернігівської області на 2021 рік (код бюджету 25100000000)»  
 

Д о х о д и 

Пропонується доходи обласного бюджету затвердити в сумі    

2 976 405,7 тис. грн, у тому числі загального фонду – 2 007 943,1 тис. грн, 

спеціального – 968 462,6 тис. грн, із яких доходи бюджету розвитку –                

33 872,9 тис. гривень. 

У порівнянні з попередніми уточненими показниками обласного 

бюджету, затвердженими рішенням обласної ради від 22.10.2021 № 1-6/VIII, 

обсяг доходів цього бюджету на 2021 рік збільшується загалом на          

211 150,9 тис. грн, в тому числі за рахунок: 

1. Перевиконання дохідної частини загального фонду обласного 

бюджету за підсумками січня-листопада 2021 року в сумі 48 496,3 тис. 

грн (висновок Департаменту фінансів облдержадміністрації додається), з 

них: 

● Плановий обсяг надходжень податку та збору на доходи фізичних 

осіб збільшено на 33 357,1 тис. гривень. 

За 11 місяців 2021 року до місцевих бюджетів області перераховано 

850 570,6 тис. грн податку та збору на доходи фізичних осіб. В порівнянні з 

відповідним періодом минулого року обсяги податку зросли на 

130 997,3 тис. грн або на 18,2 %. Зазначене обумовлено збільшенням 

середньомісячної заробітної плати в області, яке стимулювалось 

підвищенням мінімального розміру заробітної плати з 1 січня 2021 року до 

6,0 тис. гривень. 

● Плановий обсяг надходжень податку на прибуток підприємств (крім 

податку на прибуток підприємств та фінансових установ, що перебувають 

у державній та комунальній власності), збільшено на 8 339,2 тис. гривень. 

За січень-листопад поточного року надійшло 76 469,2 тис. грн 

зазначеного податку, що складає 109,6% до бюджетних призначень на цей 

період. У порівнянні з аналогічним періодом 2020 року надходження зросли 

на   6 155,8 тис. грн або на 108,8%. Зростання надходжень, порівняно з 

відповідними періодами минулих років, пояснюється ростом ділової 

активності бізнесу та збільшенням надходжень податку на прибуток від 

великих платників податків, які знаходяться на обліку в міжрегіональних 

управліннях Державної податкової служби України по роботі з великими 

платниками податків та здійснюють свою діяльність на території області 

(станом на 01.11.2018 такі надходження складали 5,5 млн грн, на 01.11.2019  

– 4,0 млн грн, на 01.11.2020 – 33,1 млн грн, 01.11.2021 – 34,1 млн грн). 

● Плановий обсяг надходжень рентної плати за користування надрами 

для видобування інших корисних копалин загальнодержавного значення  

збільшено на  900,0 тис. гривень. 
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За 11 місяців 2021 року надійшло 7 574,4 тис. грн зазначеної рентної 

плати, що складає 114,9% до бюджетних призначень на цей період. У 

порівнянні з аналогічним періодом 2020 року надходження зросли на           

662,6 тис. грн або на 9,6%. Ріст надходжень обумовлений збільшенням 

видобутку корисних копалин.  

● Плановий обсяг надходжень рентної плати за користування надрами 

для видобування нафти, природного газу та газового конденсату  збільшено 

на 2 300,0 тис. гривень. 

За січень-листопад цього року надійшло 16 174,8 тис. грн зазначеної 

рентної плати, що склало 132,4% до бюджетних призначень на цей період. У 

порівнянні з аналогічним періодом 2020 року надходження зросли на           

5 583,8 тис. грн або на 52,7%. Ріст надходжень обумовлений тенденцією 

збільшення ціни реалізації нафти, природного газу та газового конденсату 

упродовж 2021 року порівняно з 2020 роком.  

● Плановий обсяг надходжень плати за ліцензії на право оптової 

торгівлі алкогольними напоями, тютюновими виробами та рідинами, що 

використовуються в електронних сигаретах,  збільшено на 500,0 тис. 

гривень. 

За 11 місяців поточного року надійшло 2 504,6 тис. грн зазначеної плати, 

що становить 125,2% до бюджетних призначень на цей період. 

● Плановий обсяг надходжень плати за ліцензії на право роздрібної 

торгівлі алкогольними напоями, тютюновими виробами та рідинами, що 

використовуються в електронних сигаретах,  збільшено на 1 500,0 тис. 

гривень. 

За січень-листопад 2021 року надійшло 15 288,0 тис. грн вказаної плати, 

що складає 111,8% до бюджетних призначень на цей період. У порівнянні з 

аналогічним періодом 2020 року надходження зросли на 750,0 тис. грн 

(+5,2%). Ріст надходжень обумовлений збільшенням кількості виданих 

ліцензій. 

● Плановий обсяг надходжень від орендної плати за користування 

цілісним майновим комплексом та іншим державним майном  збільшено на 

1 600,0 тис. гривень. 

За 11 місяців поточного року надійшло 5 097,5тис. грн зазначеного 

податку (142,6% до бюджетних призначень на цей період). У порівнянні з 

аналогічним періодом 2020 року надходження вже зросли на 950,5 тис. грн 

або на 122,9%. Ріст надходжень обумовлений прийняттям обласною радою 

рішення від 12 лютого 2021 року № 29-3/VIII «Про втрату чинності рішення 

Чернігівської обласної ради від 12 травня 2020 року № 55-23/VII «Про 

звільнення від сплати за оренду майна».  

2. Збільшення обсягів субвенцій обласному бюджету з державного 

бюджету та бюджетів територіальних громад області відповідно до рішень 

Уряду, органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування 

області у загальній сумі 132 228,5 тис. грн (на ремонт доріг – 77 786,4 тис. 

грн, на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих 
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територій – 15 231,8 тис. грн, на закупівлю опорними закладами 

охорони здоров'я послуг щодо проєктування та встановлення кисневих 

станцій – 5 357,1 тис. грн, на підтримку окремих закладів та заходів у системі 

охорони здоров'я – 25 024,0 тис. грн тощо), які згідно з потребою розподілені 

в установленому порядку відповідним головним розпорядникам коштів 

обласного бюджету та бюджетам територіальних громад. 

3. Передбачення для області з державного бюджету нової додаткової 

дотації на проведення розрахунків протягом опалювального періоду за 

комунальні послуги та енергоносії, які споживаються установами, 

організаціями, підприємствами, що утримуються за рахунок відповідних 

місцевих бюджетів, у  сумі 30 426,1 тис. грн відповідно до законів України 

«Про внесення змін до Закону України «Про Державний бюджет України на 

2021 рік» від 02.12.2021 № 1931-IX та  № 1932- IX.  

В и д а т к и 

Видатки обласного бюджету пропонується затвердити в сумі   

3 167 843,1 тис. грн, у тому числі загального фонду – 1 944 353,4 тис. грн, 

спеціального – 1 223 489,7 тис. гривень. 

У порівнянні з попередніми показниками обласного бюджету, 

затвердженими рішенням обласної ради від 22.10.2021 № 1-6/VIII, обсяг 

видатків обласного бюджету на 2021 рік загалом збільшується на 

211 813,7 тис. грн, у тому числі:  

1. За рахунок перевиконання дохідної частини загального фонду 

обласного бюджету за підсумками січня-листопада 2021 року 

збільшуються асигнування головним розпорядникам коштів цього 

бюджету в сумі 48 496,3 тис. грн (на здійснення першочергових видатків з 

оплати комунальних послуг і енергоносіїв у зв’язку з підвищенням тарифів, 

оплати праці з нарахуваннями у зв’язку з реорганізацією медичної бібліотеки 

тощо), із яких: 

● Управлінню освіти і науки облдержадміністрації – на 

8 784,6 тис. грн на оплату комунальних послуг і енергоносіїв закладам 

професійно-технічної освіти та фахової передвищої освіти; 

● Управлінню охорони здоров’я облдержадміністрації – на 

31 600,6 тис. грн на оплату комунальних послуг та енергоносіїв комунальних 

закладів охорони здоров’я; 

● Департаменту соціального захисту населення 

облдержадміністрації  – на 6 380,8 тис. грн на оплату комунальних послуг і 

енергоносіїв закладам соціального захисту та соціального забезпечення; 

● Департаменту культури і туризму, національностей та релігій 

облдержадміністрації – на 1 124,9 тис. грн, в тому числі: 

69,0 тис. грн – для забезпечення видатків з виплати заробітної плати з 

нарахуваннями працівникам обласної універсальної наукової бібліотеки 

ім. В.Г. Короленка (у зв’язку з реорганізацією шляхом приєднання медичної 

бібліотеки); 
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1 055,9 тис. грн – на оплату комунальних послуг і енергоносіїв та 

здійснення інших першочергових видатків  для закладів культури та фахової 

передвищої освіти; 

● Департаменту сім’ї, молоді та спорту облдержадміністрації – на 

605,4 тис. грн, у тому числі: 

285,4 тис. грн – на оплату комунальних послуг та енергоносіїв 

обласному молодіжному центру; 

320,0 тис. грн – на виплату грошових винагород спортсменам та їх 

тренерам за зайняті призові місця на Міжнародних змаганнях. 

2. За рахунок передбаченої з державного бюджету нової додаткової 

дотації на проведення розрахунків протягом опалювального періоду за 

комунальні послуги та енергоносії, які споживаються установами, 

організаціями, підприємствами, що утримуються за рахунок відповідних 

місцевих бюджетів, у сумі 30 426,1 тис. грн (бюджетам територіальних 

громад розподілено 21 120,0 тис. грн, обласному бюджету – 9 306,1 тис. грн).  

Розподіл цієї додаткової дотації між місцевими бюджетами області, у 

яких індекс податкоспроможності менший 0,9, здійснено виходячи з 

розрахункової потреби бюджетів у коштах, яка виникла внаслідок зростання 

тарифів на природний газ та теплову енергію. 

Розрахунки здійснювались безпосередньо територіальними громадами 

області на потреби їх установ, подані до Міністерства фінансів України та 

стали підставою для внесення змін до Закону України «Про Державний 

бюджет України на 2021 рік» для забезпечення видатків установ, які 

утримуються з місцевих бюджетів тощо. 

3. Уточнюються зміни, здійснені з 02.10.2021 по 09.12.2021, керуючись 

нормами статей  23, 108 Бюджетного кодексу України та пунктами  3, 13, 14 

рішення обласної ради від 26.02.2021 № 48-3/VIII «Про обласний бюджет 

Чернігівської області на 2021 рік (код бюджету 25100000000)», спільними 

розпорядженнями голів обласної державної адміністрації та обласної ради, 

розпорядженнями голови облдержадміністрації, директора Департаменту 

фінансів облдержадміністрації.  

Згідно з цими розпорядженнями головним розпорядникам коштів 

обласного бюджету і бюджетам територіальних громад виділялись додаткові 

бюджетні призначення за рахунок трансфертів з державного бюджету і 

вільного залишку коштів загального та спеціального фондів обласного 

бюджету, вносились, за обґрунтованими поданнями головних розпорядників 

коштів,  зміни в межах загального обсягу асигнувань за програмною та 

економічною класифікаціями видатків бюджету тощо.  

Загалом в установленому порядку та в межах компетенцій прийнято     

22 спільні розпорядження голів облдержадміністрації і обласної ради, 7 

розпоряджень голови облдержадміністрації, 35 розпоряджень директора 

Департаменту фінансів облдержадміністрації про внесення змін до 

бюджетних призначень головним розпорядникам коштів обласного бюджету 
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та про виділення додаткових міжбюджетних трансфертів 

бюджетам територіальних громад. 

Упродовж вищезазначеного періоду 2021 року (за рахунок додаткових 

міжбюджетних трансфертів з держбюджету та бюджетів 

територіальних громад області, розподілу вільних залишків коштів 

обласного бюджету, що склались на 01.01.2021, а також відповідно до 

повідомлень Державної казначейської служби України про зміни до річного 

розпису асигнувань в частині міжбюджетних трансфертів державного 

бюджету) згідно із спільними розпорядженнями голів обласної 

державної адміністрації та обласної ради, розпорядженнями голови 

облдержадміністрації, довідками про зміни до розпису бюджету в частині 

нерозподілених міжбюджетних трансфертів з держбюджету видаткова 

частина обласного бюджету збільшена на 132 891,3 тис. грн, в тому числі 

за рахунок додаткових обсягів субвенцій з державного бюджету та бюджетів 

територіальних громад області  – на 132 228,5 тис. грн, від розподілу 

вільного залишку коштів обласного бюджету, що склався станом на 

01.01.2021 – на 662,8 тис. гривень. 

4. Показники додатків до рішення обласної ради «Про обласний бюджет 

Чернігівської області на 2021 рік (код бюджету 25100000000)» приведені у 

відповідність із уточненими бюджетними призначеннями головних 

розпорядників коштів обласного бюджету. 

 

 

Директор Департаменту фінансів 

облдержадміністрації                                                              Валерій ДУДКО 


