
ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА 
до звіту про виконання обласного бюджету Чернігівської області 

за 2020 рік  

 

ДОХОДИ 

Виконання доходів загального і спеціального фондів обласного бюджету за 

2020 рік (з урахуванням міжбюджетних трансфертів) склало 3 079 958,8 тис. 

грн (95,2% до річних бюджетних призначень, у 2019 році – 94,9%), у порівнянні 

з 2019 роком доходи зменшились на 2 500 595,1 тис. грн або на 44,8%. 

З державного бюджету було одержано 1 986 360,2 тис. грн офіційних 

міжбюджетних трансфертів (субвенцій і дотацій), з обласного бюджету 

Черкаської області – 592,2 тис. грн, з місцевих бюджетів області –         

23 366,1 тис. грн, разом – 2 010 318,5 тис. гривень. 

Загальний обсяг міжбюджетних трансфертів, що надійшли до обласного 

бюджету в 2020 році, зменшився порівняно з 2019 роком на 2 580 944,7 тис. грн 

(-56,2%), зокрема за рахунок соціальних субвенцій (у 2020 році надання 

державних соціальних допомог та субсидій населенню здійснюється 

Міністерством соціальної політики України безпосередньо з державного 

бюджету) – на 2 254 555,7 тис. грн (-100,0%), додаткової дотації з державного 

бюджету на освіту та охорону здоров’я – на 278 893,9 тис. грн (-52,3%), 

медичної субвенції (у зв’язку з переведенням з 01.04.2020 лікувальних закладів, 

що надають вторинну і третинну спеціалізовану медичну допомогу, екстрену 

медичну допомогу на фінансування до Національної служби здоров’я України – 

державний бюджет) – на  616 273,6  тис. грн (-75,2%).  

Доходи загального і спеціального фондів обласного бюджету (без 

міжбюджетних трансфертів) виконані в сумі 1 069 640,3 тис. грн (97,1% до 

річного плану). У порівнянні з 2019 роком вони зросли на 80 349,6 тис. грн або 

на 8,1%. 

До загального фонду бюджету надійшло 957 688,0 тис. грн власних доходів 

(без міжбюджетних трансфертів), що становило 94,2% до бюджетних 

призначень на 2020 рік. Порівняно з 2019 роком надходження виросли на 

94 728,0 тис. грн (+11,0%). Слід зазначити, що під час планування доходів 

обласного бюджету на 2020 рік було закладено збільшення планових 

показників порівняно з 2019 роком на 17,0%. Невиконання планових показників 

за власними доходами за підсумками минулого року пов’язане з карантинними 

заходами та іншими обмеженнями, що запроваджені з метою запобігання 

поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19. 

Зокрема до обласного бюджету податку на доходи фізичних осіб (питома 

вага якого склала 85,9% у загальній сумі власних доходів) надійшло в сумі 

823 167,4 тис. грн або 90,1% до бюджетних призначень 2020 року. У порівнянні 

з 2019 роком обсяг податку зріс на 72 942,0 тис. грн або на 9,7%.  

Податку на прибуток підприємств отримано в обсязі 71 758,1 тис. грн 

(220,8% до річного плану), у тому числі від підприємств приватного сектору 

економіки – 70 642,8 тис. грн, від підприємств обласної комунальної власності 
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– 1 115,3 тис. гривень. Перевиконання бюджетних призначень пояснюється 

значними надходженнями податку на прибуток, порівняно з попередніми 

роками (2018 рік – 5,5 млн грн, 2019 рік – 4,0 млн грн, 2020 рік – 33,1 млн грн) 

від великих платників податків, які знаходяться на обліку в Офісі великих 

платників податків ДПС та здійснюють свою діяльність на території області. 

Надходження рентної плати за спеціальне використання води склали      

12 611,0 тис. грн, що менше бюджетних призначень 2020 року на 839,0 тис. грн 

або на 6,2% та менше, ніж отримано такого податку у 2019 році, на 985,9 тис. 

грн (-7,3%). 

Рентної плати за користування надрами надійшло в сумі 18 513,7 тис. грн 

або 82,3% до річних бюджетних призначень. У порівнянні з попереднім роком 

обсяг податку зменшився на 4 204,3 тис. грн або на 18,5%, що спричинено 

зменшенням обсягів видобування нафти, а також зниженням цін реалізації 

нафти та видобутого природного газу.  

Надходження плати за надання адміністративних послуг склали 

21 537,6 тис. грн, що більше бюджетних призначень звітного періоду на   

2 254,1 тис. грн (+11,7%).  

Плати за розміщення тимчасово вільних коштів обласного бюджету в 

банківських установах отримано в обсязі 3 480,9 тис. грн (згідно з реальною 

можливістю розміщувати в 2020 році тимчасово вільні кошти бюджету). 

Орендної плати за користування цілісним майновим комплексом та іншим 

комунальним майном одержано в сумі 4 551,4 тис. грн (103,4% до плану).  

Надходження частини чистого прибутку (доходу) комунальних 

підприємств склало 411,2 тис. грн або 184,4% до річних призначень. У 

порівнянні з 2019 роком надходження збільшились на 226,4 тис. гривень. Згідно  

з рішенням Чернігівської обласної ради від 26.06.2019 № 51-18/VII «Про 

затвердження нормативу відрахувань до обласного бюджету частини чистого 

прибутку комунальних комерційних підприємств області на 2020 рік» 

затверджено норматив відрахувань у розмірі 30 відсотків.      

До спеціального фонду обласного бюджету надійшло доходів                   

(без міжбюджетних трансфертів) у сумі 111 952,3 тис. грн (131,3% до річного 

плану), із яких власних надходжень бюджетних установ (платні послуги, 

благодійні внески, гранти та дарунки тощо) – 77 319,5 тис. грн (69,1% усіх 

доходів спецфонду). 

Сума надходжень коштів до спеціального фонду (без міжбюджетних 

трансфертів) за 2020 рік менша, ніж у 2019 році на 14 378,4 тис. грн або на 

11,4% за рахунок зменшення обсягу отриманих власних надходжень 

бюджетних установ через карантинні заходи, запроваджені в поточному році 

для запобігання поширенню на території України гострої респіраторної 

хвороби COVID-19, а також через переведення з 01.04.2020 лікувальних 

закладів, що надають вторинну, третинну спеціалізовану медичну допомогу та 

екстрену медичну допомогу, на фінансування до Національної служби здоров’я 

України (державний бюджет). 

До обласного фонду охорони навколишнього природного середовища 
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надійшло 9 900,8 тис. грн (65,8% до річних призначень), в тому числі:  

● екологічного податку – 9 524, 6  тис. грн;  

● грошових стягнень за шкоду, заподіяну порушенням законодавства про 

охорону навколишнього природного середовища внаслідок господарської та 

іншої діяльності – 374,2 тис. грн;  

● збору за забруднення навколишнього природного середовища –             

2,0 тис. гривень. 

Порівняно з 2019 роком надходження зменшились на 4 263,2 тис. гривень. 

Однією з головних причин зниження надходжень екологічного податку є зміна 

співвідношення частини використаного вугілля та природного газу одним із 

основних  платників зазначеного податку – КЕП «Чернігівська ТЕЦ» ТОВ 

ФІРМИ «Технова».  

Надходження коштів від відшкодування втрат сільськогосподарського та 

лісогосподарського виробництва до обласного бюджету склали 404,9 тис. грн,  

що майже в 4 рази більше річного плану. Перевиконання склалось за рахунок 

надходження коштів від вилучення земельних ділянок сільськогосподарського 

та лісогосподарського призначення в Козелецькому, Ніжинському, 

Ріпкинському, Талалаївському і Чернігівському районах та в територіальних 

громадах с. Вертіївка, смт Десна, м. Корюківка, смт Куликівка, с. Новий Білоус, 

які не планувались при затвердженні місцевих бюджетів на 2020 рік.   

Від відчуження майна, що перебувало в комунальній власності, до 

бюджету розвитку обласного бюджету надійшли кошти в обсязі              

24 221,9 тис.  грн, а саме:  

● 18 609,5 тис. грн – кошти, що перераховані від продажу матеріальних 

активів КП «Ліки України»; 

● 450,9 тис. грн – кошти вiд продажу об’єкта приватизації за адресою:      

м. Чернiгiв, вул. Немировича-Данченка, буд. 15; 

 ● 4 408,1 тис. грн – кошти вiд продажу об’єкта приватизації в  м. Чернiгiв 

по проспекту Миру, буд. 51; 

● 589,4 тис. грн – кошти вiд продажу об’єкта приватизації по                   

вул. Днiпровська, буд. 6а в м. Чернігів; 

● 27,7 тис. грн – кошти вiд продажу автомобіля; 

● 136,3 тис. грн – кошти, зараховані як гарантійні внески за участь в 

аукціоні з продажу об’єктів комунальної власності. 

Дивіденди (дохід), нараховані на акції господарських товариств, у 

статутних капіталах яких є майно, комунальна власність, надійшли до 

бюджету розвитку обласного бюджету в сумі 74,0 тис. грн від ТОВ «Редакція 

газети «Деснянська правда». 

ВИДАТКИ 

Видатки обласного бюджету за 2020 рік за загальним і спеціальним 

фондами (з урахуванням трансфертів, перерахованих іншим бюджетам) 
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здійснені в сумі 3 070 006,3 тис. грн (89,6% до річного плану), що менше ніж за 

2019 рік на 2 580 669,3 тис. грн або на 45,7%. 

Ця пояснюється переважно тим, що, на відміну від попередніх років, у 

2020 році надання державних соціальних допомог та субсидій населенню 

проводилось Міністерством соціальної політики України безпосередньо з 

державного бюджету. У 2019 році видатки обласного бюджету за рахунок 

відповідних субвенцій з держбюджету на здійснення заходів з виконання 

державних програм соціального захисту населення (з урахуванням 

трансфертів, переданих іншим бюджетам) становили 2 254 555,7 тис. грн, у 

2020 році їх не було взагалі. 

Також, через переведення з 01.04.2020 лікувальних закладів, що надають 

вторинну спеціалізовану медичну допомогу та екстрену медичну допомогу, на 

фінансування до Національної служби здоров’я України (державний бюджет), 

видатки обласного бюджету за 2020 рік на охорону здоров’я зменшились у 

порівнянні з 2019 роком на 535 079,3 тис. грн або у 2,1 раза.  

Разом з тим, в 2020 році обласному бюджету було затверджено субвенцію з 

державного бюджету на здійснення підтримки окремих закладів та заходів у 

системі охорони здоров’я у сумі 101 153,4 тис. грн, яка використана за цільовим 

призначенням медичними закладами області. 

Видатки загального фонду обласного бюджету здійснені в сумі     

1 998 923,7 тис. грн (зменшення через вищезазначені причини порівняно з 2019 

роком становило 2 810 966,3 тис. грн або 58,4%), без урахування трансфертів, 

переданих іншим бюджетам – 1 570 496,7 тис. грн (зменшення склало 573 129,8 

тис. грн або 26,7%). 

У галузевій структурі видатків обласного бюджету (без трансфертів, 

переданих іншим бюджетам) на освіту припадає 42,7% усіх видатків, на 

охорону здоров’я – 24,0%, на соціальний захист та соціальне забезпечення – 

17,2%, на культуру – 9,8%, на фізкультуру і спорт – 3,1%, на інші галузі – 3,2%.  

За економічною класифікацією бюджету (з урахуванням одержувачів 

бюджетних коштів) питома вага видатків загального фонду на оплату праці з 

нарахуваннями на заробітну плату склала 74,9%, оплату комунальних послуг і 

енергоносіїв – 7,1%, медикаменти і харчування – 5,5%, всього на захищені 

статті – 91,6%, інші видатки – 8,4%. 

Видатки спеціального фонду бюджету здійснені згідно з потребою в сумі 

1 071 082,6 тис. грн та зросли порівняно з 2019 роком на 230 296,9 тис. грн або 

на 27,4%.  

Таке зростання відбулось переважно за рахунок видатків, що здійснені за 

кошти субвенції з державного бюджету на фінансове забезпечення будівництва, 

реконструкції, ремонту і утримання автомобільних доріг загального 

користування місцевого значення, вулиць і доріг комунальної власності у 

населених пунктах. 
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ДЕРЖАВНЕ УПРАВЛІННЯ    

Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне 

забезпечення діяльності обласної ради 

На утримання органів місцевого самоврядування (обласна рада та 

управління комунального майна) на звітний період передбачались асигнування 

у сумі 27 301,1 тис. грн, використано - 25 867,8  тис. грн або 94,8% до плану. 

Недовиконання склало  1433,3  тис. грн, із них: 

● 55,2  тис. грн – економія нарахувань на заробітну плату;  

● 244,0 тис. грн – економія бюджетних призначень на оплату енергоносіїв 

(розрахунки з енергопостачальними компаніями здійснюються за фактично 

спожиті енергоносії); 

● 1134,1 тис. грн – економія видатків на придбання товарів, оплату 

автопослуг, послуг зв’язку, відрядження та навчання. 

За спеціальним фондом видатки склали 838,0 тис. грн, або 74,6% до плану. 

В тому числі обласною радою на проведення капітальних ремонтів та 

придбання предметів довгострокового користування використано 274,5 тис. грн 

або 67,0% до плану звітного періоду (ремонт приміщення Чернігівської 

обласної ради, ремонт прибудинкової території, ремонт ліфтів, виготовлення 

проектно кошторисної документації). 

Дебіторська заборгованість за загальним фондом бюджету на кінець 

звітного періоду склала 25,7 тис. грн (передоплата за періодичні видання, 

оплата комунальних послуг та енергоносіїв). Кредиторська заборгованість 

станом на 01.01.2021 відсутня.  

Кредиторська та дебіторська заборгованість за спеціальним фондом станом 

на 01.01.2021 відсутня.  

Інша діяльність у сфері державного управління 

На виконання заходів обласних програм відзначення державних і 

професійних свят, ювілейних дат, заохочення за заслуги перед Чернігівською 

областю, здійснення представницьких та інших заходів на 2018-2022 роки та 

інформатизації Чернігівської області на 2018-2020 роки в 2020 році були 

заплановані видатки за загальним фондом в сумі 3872,3 тис. грн, фактичне 

виконання відповідно до потреби склало 3159,1 тис. грн або 81,6% .  

Із загальної суми обласна рада використала 592,8 тис. грн або 61,5% до 

плану звітного періоду, обласна державна адміністрація – 1 807,8 тис. грн або 

87,4% до плану, Департамент інформаційної діяльності облдержадміністрації – 

758,5 тис. грн  або 90,3% до плану (у зв’язку з економією представницьких 

витрат, меншою кількістю нагороджених Почесними грамотами, ніж 

прогнозувалось та через введення карантинних обмежень). Кредиторська та 

дебіторська заборгованість станом на 01.01.2021 відсутня.  

На виконання заходів Носівської міської програми «Забезпечення охорони, 

електропостачання та опалення приміщень об'єкта незавершеного будівництва 

Носівської ЗОШ І-ІІІ ст. № 5 на 2020 рік» Управлінням капітального 

будівництва облдержадміністрації (за рахунок іншої субвенції з бюджету 
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Носівської міської об’єднаної територіальної громади) використано 726, 9 тис. 

грн (98% до плану 2020 року). 

Проведення місцевих виборів 

На проведення виборів у 2020 році в обласному бюджеті передбачались 

видатки за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на 

проведення виборів депутатів місцевих рад та сільських, селищних, міських 

голів у сумі 4358,7 тис. гривень. Фактично використано 3882,4 тис. гривень. До 

державного бюджету повернуто 476,3 тис. грн у зв’язку з економією коштів на 

проведення організаційних заходів. 

ОСВІТА 

Видатки на освіту із загального фонду обласного бюджету склали 

670 399,0 тис. грн або 94,1 % до плану на рік та збільшились у порівнянні з 

2019 роком на 10 071,4 тис. грн або на 1,5%. 

Залишок бюджетних призначень у сумі 42 223,7 тис. грн (6,3%) 

пояснюється здійсненням заходів з економії бюджетних коштів, проведенням 

карантинних  обмежень тощо. 

Упродовж звітного періоду із загального фонду обласного бюджету на 

утримання інтернатних закладів спрямовано 278 792,6 тис. грн (менше ніж за 

2019 рік на 3,8%), позашкільних закладів – 36 172,5 тис. грн (менше на 6,7%), 

професійно-технічних навчальних закладів – 117 434,6 тис. грн (більше на 

4,4%), закладів фахової передвищої освіти – 195 938,2 тис. грн (більше на 

9,9%), закладів та заходів післядипломної освіти – 32 434,5 тис. грн (менше на 

0,7%), інших закладів та заходів освіти – 9 626,6 тис. грн (більше на 16,0%). 

На виплату заробітної плати з нарахуваннями направлено 

353 764,7 тис. грн (питома вага в загальній сумі видатків галузі – 52,8%) у 

порівнянні з минулим роком видатки збільшились на 30 007,5 тис. грн (9,3%).  

На придбання предметів, матеріалів та інвентарю для господарських 

потреб установ освіти, білизни, одягу та м’якого інвентарю вихованцям 

інтернатних закладів спрямовано 35 563,2 тис. грн (питома вага – 5,3%) видатки 

зменшились на 302,4 тис. грн або на 0,8%. На купівлю медикаментів витрачено 

1 417,4 тис. грн (0,2%), видатки зросли на 704,3 тис. грн або на 98,8 %.  

На продукти харчування використано 25 187,0 тис. грн (3,8%), у порівнянні 

з 2019 роком видатки зменшились на 17 867,5 тис. грн або на 41,5%. За рахунок 

цих коштів забезпечено вартість харчування однієї дитини в день на такому 

рівні: загальноосвітні та спеціалізовані школи-інтернати – 97,24 грн,  

спеціальні загальноосвітні школи-інтернати – 92,04 грн, навчально-

реабілітаційні центри – 89,36 грн, ліцей з посиленою військово-фізичною 

підготовкою – 91,68 гривні.  

На оплату послуг сторонніх організацій спрямовано 15 398,9 тис. грн 

(2,3%), що на 2 135,7 тис. грн на 12,2% менше видатків відповідного періоду 

минулого року. Із загальної суми здійснено поточних ремонтів приміщень, 

систем опалення та енергопостачання на 5 638,3 тис. грн, із яких:  

17 інтернатних закладів – 3 130,9 тис. грн; 4 позашкільних навчальних закладів 
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– 1 199,3 тис. грн; Чернігівського обласного інституту післядипломної 

педагогічної освіти ім. К.Д. Ушинського – 199,9 тис. грн; Центру  

матеріально-технічного та інформаційного забезпечення освітніх закладів – 

298,6 тис. грн; Чернігівського музичного коледжу ім. Л.М. Ревуцького – 226,8 

тис. грн; Чернігівського і Ніжинського медичних коледжів та Новгород-

Сіверського і Прилуцького медичних училищ – 237,4 тис. грн; дитячого 

оздоровчого табору «Дивосвіт» – 345,4 тис. гривень.  

На оплату комунальних послуг і енергоносіїв використано 31 018,0 тис. грн 

(4,6%), у порівнянні з 2019 роком видатки зменшились на 17 399,1 тис. грн або 

на 35,9%. Із загальної суми на оплату теплопостачання спрямовано 12 531,3 

тис. грн, водопостачання та водовідведення – 1 133,5 тис. грн, електроенергії – 

8 154,1 тис. грн, природного газу – 2 862,5 тис. грн, інших енергоносіїв – 

6 336,7 тис. гривень.  

На соціальні виплати використано 10 767,2 тис. грн (1,6% усіх видатків 

галузі), із яких на стипендії учням професійно-технічних навчальних закладів – 

9 613,5 тис. грн, на інші поточні трансферти (допомога дітям-сиротам, стипендії 

обдарованим студентам і учням тощо) – 1 153,7 тис. гривень.  

На підготовку студентів закладами фахової передвищої освіти направлено 

195 938,2 тис. грн (29,2 %), видатки збільшились на 17 574,0 тис. грн або на 

9,9%. 

На поточні трансферти закладам освіти, дослідження і розробки окремих 

заходів, відрядження та інші поточні видатки витрачено 1344,3 тис. грн (0,2%). 

В освітній галузі видатки спеціального фонду бюджету за 2020 рік 

здійснені в обсязі  55 197,4 тис. гривень.  

З них капітальні видатки склали 27 669,1 тис. грн та здійснені за рахунок 

власних надходжень установ у сумі 2 691,5 тис. грн і коштів, що передаються із 

загального фонду до бюджету розвитку – 24 977,7 тис. грн, в тому числі:  

23 890,7 тис. грн спрямовано на придбання 13 шкільних автобусів для 

перевезення дітей, що проживають у сільській місцевості області (за рахунок 

освітньої субвенції і співфінансування з місцевих бюджетів); 821,1 тис. грн – 

закупівлю комп’ютерного обладнання, засобів навчання, сучасних меблів для 

ліцеїв, гімназій та навчально-реабілітаційних центрів; 146,0 тис. грн – 

закупівлю обладнання корекційного призначення та спортивного обладнання 

для  професійно-технічних навчальних закладів; 119,9 тис. грн – придбання 

офісної техніки для Ніжинського і Чернігівського медичних коледжів та 

Прилуцького медичного училища. 

Кредиторська заборгованість за загальним фондом станом на 01.01.2021 

складає 9 561,9 тис. грн (у тому числі прострочена 98,1 тис. грн), дебіторська – 

112,5 тис. грн (це, переважно, попередня оплата за періодичні видання, 

передплачені закладами освіти),  прострочена відсутня. 

Кредиторська заборгованість закладів освіти за спеціальним фондом 

станом на 01.01.2021 відсутня, дебіторська – 31,9 тис. грн (23,8 тис. грн –

прострочена заборгованість по земельному податку та орендної плати згідно 

з договором оренди приміщень Чернігівського ліцею з посиленою військово - 
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фізичною підготовкою). 

ОХОРОНА ЗДОРОВ`Я 

На утримання закладів охорони здоров’я обласного значення із загального 

фонду бюджету спрямовано 376 503,2 тис. грн або 94,9% планових призначень. 

У порівнянні з 2019 роком видатки зменшилися на 570 943,0 тис. грн або на 

60,3%, що пов’язано з переведенням з 01.04.2020 медичних закладів вторинного 

та третинного рівнів надання медичної допомоги на фінансування 

Національною службою здоров’я України з державного бюджету за програмою 

медичних гарантій. 

На оплату праці з нарахуваннями спрямовано 268 440,7 тис. грн, питома 

вага цих видатків у загальній сумі склала 71,3%.  

На медикаменти витрачено 22 570,4 тис. грн (6,0%). Середня вартість 

медикаментозного забезпечення одного хворого на добу (за І квартал 2020 

року) склала 56,1 гривні.  

На лікування хворих, які страждають на хронічну ниркову недостатність та 

потребують високовартісного лікування методами програмного та 

перитонеального діалізу, обласною лікарнею за І квартал поточного року 

витрачено 6,7 млн грн медичної субвенції. Методом гемодіалізу в 2020 році 

проліковано 163 особи, методом перитонеального діалізу – 24 особи. 

Для придбання продуктів харчування використано 8 056,8 тис. грн (2,1%). 

Середня вартість харчування (за І квартал 2020 року) становить 23,3 грн у 

розрахунку на один ліжко-день.  

На оплату комунальних послуг і енергоносіїв направлено                                 

46 622,0 тис. грн (12,4%).  

На оплату послуг сторонніх організацій, фахівців і послуг з побутового 

обслуговування (оренда, транспортні послуги, прання, хімчистка, 

розрахунково-касове обслуговування тощо) спрямовано 10 748,8 тис. грн, їх 

питома вага – 2,9%.  

Із загальної суми видатків для проведення поточного ремонту обласних 

лікувальних закладів витрачено 1 233,7 тис. гривень. Кошти направлені на 

ремонти приміщень, ремонт побутового, медичного, комп’ютерного та іншого 

обладнання: обласного центру значущих та небезпечних хвороб – 

372,7 тис. грн, обласного кардіологічного диспансеру – 307,0 тис. грн, 

медичного центру сучасної онкології – 219,2 тис. грн, обласної дитячої лікарні 

– 209,0 тис. грн, обласного центру екстреної медичної допомоги та медицини 

катастроф – 38,3 тис. грн, обласної лікарні – 28,9 тис. грн, обласної 

психоневрологічної лікарні – 12,5 тис. грн, обласного дитячого санаторію 

«Пролісок» – 10,9 тис. грн, обласного центру інформаційних технологій та 

здорового способу життя – 18,1 тис. грн, обласного центру радіаційного захисту 

та оздоровлення населення – 5,1 тис. грн,  Прилуцького обласного будинку 

дитини «Надія» – 6,3 тис. грн, та інших закладів – 5,7 тис. гривень.   

На придбання матеріалів, обладнання та інвентарю - 9115,1 тис. грн (2,4%).   

На соціальне забезпечення (пільгові пенсії медичним працівникам, 
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пільгове зубне протезування, відшкодування лікарських засобів громадянам на 

пільгових умовах тощо) спрямовано 10 451,1 тис. грн, їх питома вага складає 

2,8%. Інші поточні видатки склали 498,3 тис. грн (0,1%). 

Видатки медичної галузі за рахунок надходжень спеціального фонду 

обласного бюджету проведені в сумі 95 428,3 тис. гривень.  

З них капітальні видатки склали 94 980,6 тис. грн – за рахунок коштів, що 

передаються із загального фонду до бюджету розвитку, зокрема спрямовано: 

2 966,8 тис. грн – на придбання комп’ютерного, медичного обладнання для 

обласної дитячої лікарні, управлінню охорони здоров’я облдержадміністрації –

на придбання апаратів вентиляції леґень та кисневих концентраторів –   

22 805,0 тис. грн та на придбання обладнання для опорних закладів у 

госпітальних округах 55 400,0 тис. грн, 233,0 тис. грн – на придбання 

комп’ютерного та медичного обладнання обласному центру соціально-

значущих та небезпечних хвороб, 190,0 тис. грн – на придбання комп’ютерного 

обладнання для обласної стоматологічної поліклініки, 149,8 тис. грн – на 

придбання комп’ютерного обладнання для обласної психоневрологічної 

лікарні, 90,0 тис. грн – на придбання комп’ютерного обладнання обласному 

кардіологічному диспансеру, 72,0 тис. грн – на придбання комп’ютерного 

обладнання для обласного шкірно-венерологічного диспансеру, 30,0 тис. грн – 

на придбання комп’ютерного обладнання для обласної бази 

спецмедпостачання, 12 312,6 тис. грн – на придбання комп’ютерного, 

медичного обладнання, кисневих концентраторів обласній лікарні, 21,0 тис. грн 

– на придбання комп’ютерного обладнання для обласного 

патологоанатомічного бюро, 21,0 тис. грн – на придбання комп’ютерного 

обладнання для обласної станції переливання крові, 21,5 тис. грн – на 

придбання комп’ютерного обладнання для обласного бюро судово-медичної 

експертизи, 20,0 тис. грн – на придбання медичного обладнання обласному 

онкологічному диспансеру, 9,8 тис. грн – на придбання комп’ютерного 

обладнання для обласного центру інформаційних технологій та здорового 

способу життя та 638,0 тис. грн – на придбання автомобіля управлінням 

охорони здоров’я облдержадміністрації для обласного бюро судово-медичної 

експертизи. 

Кредиторська заборгованість медичних закладів за загальним фондом 

бюджету склала 82,5 тис. грн, (з неї прострочена – 0,8 тис. грн), дебіторська – 

677 тис. грн (закупка тест-систем для обстежень на COVID-19 та попередня 

оплата за проектно-кошторисну документацію на встановлення обладнання), 

прострочена заборгованість відсутня. 

Дебіторська заборгованість медичних закладів за спеціальним фондом 

бюджету склала 76 149,2 тис. грн (попередня оплата за медичне обладнання- 76 

148,7 тис. грн, та 0,5 тис. грн – попередня оплата періодичних видань), 

кредиторська заборгованість  – відсутня.  

СОЦІАЛЬНИЙ ЗАХИСТ І СОЦІАЛЬНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 

Із загального фонду бюджету на галузь спрямовано  

270 174,5 тис. грн, що склало 94,8% до уточненого плану на 2020 рік. У 

порівнянні з 2019 роком видатки зменшились на 16 093,7  тис. грн (на 5,6%), що 
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переважно пояснюється фінансуванням з 2020 року видатків на надання 

одноразової натуральної допомоги при народженні дитини «пакунок малюка» 

безпосередньо з державного бюджету (у 2019 році видатки здійснювались за 

рахунок відповідної субвенції обласному бюджету з держбюджету). 

Із загальної суми видатків Департаментом соціального захисту населення 

облдержадміністрації використано 242 609,4 тис. грн, із яких: 

● на утримання установ соціального забезпечення, обласних центрів 

соціально-психологічної допомоги, комплексної реабілітації та обслуговування 

учасників бойових дій, членів їх родин та сімей загиблих, соціальної адаптації, 

соціальних служб, соціального гуртожитку для дітей-сиріт та дітей, 

позбавлених батьківського піклування – 234 758,5 тис. грн (96,8% до загальної 

суми видатків); 

● на виконання обласних програм соціального захисту населення – 

7 850,9 тис. грн (3,2%). 

На заробітну плату з нарахуваннями витрачено 176 233,2 тис. грн, їх 

питома вага в загальному обсязі видатків, спрямованих на утримання установ – 

75,1%.  

Видатки на придбання медикаментів і продуктів харчування склали  

21 470,8 тис. грн або 9,1%. Середні витрати на харчування (за рахунок коштів 

загального та спеціального фондів бюджету) однієї дитини в будинку-

інтернаті для дітей з вадами фізичного та розумового розвитку становили     

66,47 грн на добу, одного підопічного в будинках-інтернатах (пансіонатах) для 

людей похилого віку, з фізичними та розумовими вадами, психічними 

захворюваннями або іншими хворобами – 59,87 гривні. 

На оплату комунальних послуг і енергоносіїв використано  

18 387,2 тис. грн (питома вага у загальному обсязі видатків на утримання 

установ – 7,8%), що менше 2019 року на 7 658,4 тис. грн або на 29,4%. Із 

загальної суми на оплату теплопостачання спрямовано 7 592,2 тис. грн, 

водопостачання та водовідведення – 870,0 тис. грн, електричної енергії – 

5 778,6 тис. грн, природного газу – 1447,5 тис. грн, інших енергоносіїв та інших 

комунальних послуг – 2 698,9 тис. гривень. 

На придбання обласними закладами соціального забезпечення предметів, 

матеріалів, обладнання, у тому числі, м’якого інвентарю, на оплату робіт і 

послуг (крім комунальних), сплату податків та інші видатки направлено  

17 794,6 тис. грн (84,8% призначень звітного періоду). Із них на проведення 

поточного ремонту приміщень, побутового та кухонного обладнання, 

комп’ютерної техніки, транспортних засобів, ліфтів тощо витрачено         

3 327,8 тис. гривень. 

На виплату пенсій та інші соціальні виплати працівникам зазначених 

закладів використано 872,7 тис. грн (96,6% до плану). 

На виплату матеріальної допомоги учасникам ліквідації наслідків аварії на 

ЧАЕС, сім’ям воїнів-інтернаціоналістів, які загинули в Афганістані, родинам 

загиблих учасників АТО/ООС, на спорудження надгробка на могилі загиблого 

учасника АТО/ООС, на здійснення закупівлі соціальних послуг, наданих 
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організаціями громадянського суспільства, та інші видатки соціального захисту 

населення відповідно до потреби використано 6 990,2 тис. грн, на фінансову 

підтримку громадських організацій ветеранів та осіб з інвалідністю – 

860,7 тис. гривень. 

За спеціальними фондом бюджету видатки установ, що підпорядковані 

Департаменту соціального захисту населення облдержадміністрації, склали  

34 540,7 тис. грн, із яких на медикаменти та продукти харчування спрямовано  

19 897,0 тис. грн (57,6% загального обсягу видатків), на придбання предметів, 

матеріалів, обладнання та інвентарю, оплату товарів і послуг тощо – 

9 615,3 тис. грн (27,8%), на поліпшення матеріально-технічної бази -  

4 106,6 тис. грн (11,9%) (в тому числі за рахунок власних надходжень 

бюджетних установ – 3 264,4 тис. грн, коштів бюджету розвитку – 

842,2 тис. грн), на проведення капітальних ремонтів за рахунок власних 

надходжень бюджетних установ – 921,8 тис. грн (з яких 555,9 тис. грн - на 

капітальний ремонт дверних і віконних блоків корпусу № 1 Орлівського 

психоневрологічного інтернату, 365,9 тис. грн - на заміну вікон та дверей 

основного корпусу, ремонт підлоги та покрівлі обласного центру комплексної 

реабілітації дітей з інвалідністю «Відродження»).  

Станом на 01.01.2021 кредиторська заборгованість установ, 

підпорядкованих Департаменту соціального захисту населення 

облдержадміністрації, за загальним фондом бюджету склала 8 865,4 тис. грн,  

в тому числі прострочена – 139,8 тис. гривень (за незахищеними статтями 

видатків) у зв’язку з  нестачею коштів в обласному бюджеті.  

Дебіторська заборгованість по загальному фонду склала 12,5 тис. грн 

(попередня оплата періодичних видань). 

Дебіторська заборгованість за доходами спеціального фонду – 16,0 тис. грн 

(невідшкодована вартість реабілітаційних заходів, наданих обласним центром 

комплексної реабілітації дітей з інвалідністю «Відродження»). 

Утримання закладів, що надають соціальні послуги дітям, які 

опинились в складних життєвих обставинах 

Видатки загального фонду бюджету на утримання центрів соціально-

психологічної реабілітації дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського 

піклування, які підпорядковані Службі у справах дітей облдержадміністрації, 

склали 20 670,7 тис. грн або 97,5% до плану на 2020 рік і зросли порівняно з 

2019 роком на 2 126,5 тис. грн або на 11,5%. 

На оплату праці з нарахуваннями спрямовано 15 222,4 тис. грн, що на 

2 374,4 тис. грн або на 18,5% більше ніж за 2019 рік, питома вага цих видатків у 

загальній сумі – 73,6%.  

На придбання медикаментів використано 145,0 тис. грн (питома вага – 

0,7%), на харчування – 2 458,3 тис. грн (питома вага – 11,9 %). Середня вартість 

харчування однієї дитини в день у центрах реабілітації склала 79,13 гривні. 

На оплату комунальних послуг і енергоносіїв спрямовано 967,9 тис. грн, 

(питома вага – 4,7 %), що менше на 238,3 тис. грн або на 19,8 % від минулого 

року. Із загальної суми на оплату теплопостачання використано 359,8 тис. грн, 
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водопостачання та водовідведення – 58,5 тис. грн, електроенергії – 337,2 тис. 

грн, природного газу – 194,2 тис. грн, інших енергоносіїв – 18,2 тис. гривень. 

На оплату послуг сторонніх організацій (крім комунальних) спрямовано 

1 092,4 тис. грн (5,3%), із яких 823,0 тис. грн – на проведення поточних 

ремонтів приміщень, ремонтів системи водопостачання, опалювальної системи, 

обладнання тощо. 

На придбання предметів, матеріалів та інвентарю для господарських 

потреб установ та інші поточні видатки спрямовано 784,7 тис. грн або 3,8%. 

За рахунок надходжень до спеціального фонду бюджету видатки становили 

542,7 тис. гривень.  

Дебіторська заборгованість за загальним фондом бюджету становила               

27,3 тис. грн, кредиторська – 80,4 тис. гривень. За спеціальним фондом 

бюджету заборгованості не допущено. 

Заходи державної політики з питань дітей та їх соціального захисту 

На проведення заходів обласної програми попередження дитячої 

безпритульності та бездоглядності, розвитку сімейних форм виховання дітей-

сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, спрямовано 90,4 тис. грн 

або 30,1% до плану на звітний період.  

Станом на 01.01.2021 кредиторська та дебіторська заборгованості за 

загальним і спеціальним фондами бюджету відсутні. 

Молодіжні програми 

Видатки загального фонду обласного бюджету на молодіжні програми 

здійснені Департаментом сім’ї, молоді та спорту облдержадміністрації в 

сумі 6 803,9 тис. грн, із яких: на заходи державної політики із забезпечення 

рівних прав і можливостей жінок та чоловіків – 40,5 тис. грн, на виконання 

заходів державної політики з питань сім’ї та молоді – 69,4 тис. грн, на 

утримання обласного молодіжного центру –  3 463,2 тис. грн, на оздоровлення 

та відпочинок дітей – 2 678,3 тис. грн, на інші заходи у сфері соціального 

захисту і соціального забезпечення – 552,5 тис. гривень. 

Видатки спеціального фонду бюджету склали 493,8 тис. грн, у тому числі 

за рахунок власних надходжень установ – 458,6 тис. грн та за рахунок коштів 

бюджету розвитку обласного бюджету – 35,2 тис. грн (придбання комп’ютерної 

техніки для комунальної установи «Чернігівський обласний молодіжний 

центр»). 

Дебіторська заборгованість за загальним фондом бюджету відсутня. 

Кредиторська заборгованість на 01.01.2021 року – 381,2 тис. гривень (в тому 

числі прострочена – 3,9 тис. грн). За спеціальним фондом бюджету 

заборгованості не допущено. 

КУЛЬТУРА 

На утримання установ і закладів культури та проведення заходів 

культосвітнього характеру із загального фонду бюджету направлено                            

153 479,8 тис. грн або 98,7% до річних планових призначень. У порівнянні з 
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2019 роком видатки галузі зменшились на 4 667,9 тис. грн або на 2,9%. 

Залишок бюджетних призначень склав 2 018,3 тис. грн та пояснюється 

економним використанням бюджетних коштів та запровадженням карантинних 

обмежень. 

На виплату заробітної плати з нарахуваннями із загального фонду бюджету 

спрямовано 49 166,9 тис. грн, у порівнянні з відповідним періодом минулого 

року видатки зросли на 4 880,1 тис. грн (+11,0%), питома вага цих видатків у 

загальній сумі склала 32,0%.  

На оплату комунальних послуг і енергоносіїв використано 2 286,1 тис. грн 

(1,5%), що менше видатків відповідного періоду минулого року на 

1 714,8 тис. грн (на 42,9 %), що пояснюється економією коштів. 

На оплату послуг сторонніх організацій (крім комунальних) установами і 

закладами культури спрямовано 6 231,0 тис. грн (4,1%), із яких, на проведення 

поточних ремонтів приміщень, обладнання, техніки – 1 951,3 тис. грн 

(проведено поточні ремонти автомобілів та оргтехніки (165,7 тис. грн), 

поточний ремонт приміщень, системи опалення, пожежної сигналізації, монтаж 

технічного та світлового обладнання: обласної універсальної наукової 

бібліотеки ім. В.Г. Короленка (201,4 тис. грн), обласної бібліотеки для дітей 

(142,6 тис. грн), обласної бібліотеки для юнацтва (17,6 тис. грн), обласного 

історичного музею ім. В.В. Тарновського (535,2 тис. грн), Менського зоопарку 

(156,5 тис. грн), обласного центру народної творчості (1,3 тис. грн), обласного 

філармонійного центру фестивалів та концертних програм (299,0 тис. грн), 

обласного академічного українського музично-драматичного театру  ім. Т.Г. 

Шевченка (400,0 тис. грн), художнього музею  (1,3 тис. грн), літературно-

меморіального музею-заповіднику М.М. Коцюбинського (13,7 тис. грн), ремонт 

обладнання та приладів охорони обласної медичної бібліотеки (17,0 тис. грн). 

На фінансову підтримку дотаційних установ культури і мистецтва              

(4 театри, філармонійний центр фестивалів і концертних програм, Менський 

зоологічний парк) спрямовано 92 324,3 тис. грн (60,1%), що на 4 052,3 тис. грн 

або на 4,2% менше ніж у попередньому році. 

На придбання предметів, матеріалів та інвентарю для господарських 

потреб установ, інші виплати населенню, видатки на відрядження, дослідження 

і розробки, окремі заходи та інші поточні видатки галузі направлено 

3 471,5 тис. грн або 2,3%. 

Видатки галузі за рахунок надходжень до спеціального фонду бюджету 

склали 2 482,7 тис. грн, у тому числі: за рахунок власних надходжень установ – 

1 732,2 тис. грн, за рахунок коштів бюджету розвитку обласного бюджету –  

750,5 тис. грн (придбання: обладнання для обласного молодіжного театру  

(220,5 тис. грн), ноутбуків для бібліотеки для дітей (19,0 тис. грн), монет та 

музейних експонатів для обласного історичного музею ім. В.В. Тарновського 

(15,0 тис. грн), поповнення бібліотечних фондів та передплата періодичних 

видань для обласної універсальної бібліотеки ім. В.Г. Короленка (269,1 тис. 

грн), бібліотеки для юнацтва (100,0 тис. грн) та бібліотеки для дітей (102,0 тис. 

грн), періодичних видань для  обласної науково-медичної бібліотеки (24,9 тис. 
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грн)).  

Кредиторська заборгованість за загальним фондом бюджету склала                

911,9 тис. грн (в тому числі прострочена – 7,6 тис. грн), дебіторська 

заборгованість відсутня.   

За спеціальним фондом бюджету кредиторська заборгованість відсутня, 

дебіторська склала 59,2 тис. грн (зменшилась у порівнянні з початком року на 

70,6 тис. грн).   

ФІЗИЧНА КУЛЬТУРА І СПОРТ 

На утримання установ і здійснення заходів з фізичної культури та спорту із 

загального фонду бюджету використано 49 040,2 тис. грн або 93,4% до 

уточнених призначень 2020 року. У порівнянні з попереднім роком видатки 

збільшились на 3 761,0 тис. грн або на 8,3%.  

На заробітну плату з нарахуваннями спрямовано 33 295,1 тис. грн, їх 

питома вага у загальній сумі склала 67,9%, видатки зросли в порівнянні з 2019 

роком на  5 508,4 тис. грн (+19,8%).  

На оплату комунальних послуг і енергоносіїв направлено 781,6 тис. грн 

(питома вага – 1,6%), у порівнянні з 2019 роком видатки зменшилися на               

501,3 тис. грн або на 39,1%. Із загальної суми на оплату теплопостачання 

спрямовано 493,6 тис. грн, водопостачання та водовідведення – 45,8 тис. грн, 

електроенергії – 215,1 тис. грн, інших енергоносіїв – 27,1 тис. гривень. 

На оплату послуг сторонніх організацій (крім комунальних) використано 

5 523,7 тис. грн, їх питома вага – 11,3%. 

На придбання предметів, матеріалів та інвентарю для господарських 

потреб установ, проведення заходів з фізичної культури і спорту та інші 

видатки направлено 9439,8 тис. грн або 19,2%.  

Видатки галузі за рахунок надходжень спеціального фонду бюджету 

становили 5 673,8 тис. грн, в тому числі за рахунок власних надходжень 

установ – 5 173,6 тис. грн, за рахунок коштів бюджету розвитку обласного 

бюджету –  500,2 тис. грн (на придбання спортивного інвентарю школі вищої 

спортивної майстерності з ігрових видів – 22,3 тис. грн, школі вищої спортивної 

майстерності – 112,9 тис. грн, обласній дитячо-юнацькій спортивній школі з 

зимових видів спорту – 180,0 тис. грн, обласній дитячо-юнацькій спортивній 

школі з олімпійських видів спорту – 130,0 тис. грн, обласній дитячо-юнацькій 

спортивній школі осіб з інвалідністю – 55,0 тис. грн). 

Дебіторська заборгованість за загальним фондом бюджету становила                

7,7 тис. грн, кредиторська – 1 345,1 тис. грн (з неї прострочена – 91,1 тис. грн). 

За спеціальним фондом бюджету заборгованості не допущено. 
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ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНЕ ГОСПОДАРСТВО 

Витрати, пов’язані з наданням та обслуговуванням пільгових 

довгострокових кредитів, наданих громадянам на 

будівництво/реконструкцію/придбання житла 

Витрати, пов'язані з наданням та обслуговуванням пільгових 

довгострокових кредитів, наданих громадянам на будівництво (реконструкцію) 

та придбання житла, профінансовані згідно з чинним законодавством у сумі 

111,8 тис. грн, що складає 99,0% річного плану (загальний фонд бюджету – 

84,9 тис. грн, спеціальний фонд – 26,9 тис. грн). 

ЕКОНОМІЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ 

Будівництво та регіональний розвиток 

Видатки на будівництво та регіональний розвиток (загальний та 

спеціальний фонди) за 2020 рік всього склали 142 646,5 тис. гривень.  

Зокрема на виконання заходів регіональної цільової програми створення та 

ведення містобудівного кадастру Чернігівської області на 2016-2020 роки  

використано 298,8 тис. грн (загальний фонд – 189,1 тис. грн та спеціальний 

фонд – 109,7 тис. грн), що склало 99,6% до річних планових призначень 

(видатки проводились відповідно до заявок головного розпорядника коштів – 

Управління містобудування та архітектури облдержадміністрації). 

На здійснення заходів із будівництва, реконструкції і реставрації об'єктів 

соціальної інфраструктури за спеціальним фондом обласного бюджету 

використано 108 365,9 тис. грн, зокрема: 

● Управлінням охорони здоров'я облдержадміністрації – 44 803,5 тис. грн, 

в тому числі: співфінансування проєктів, що реалізується за рахунок коштів 

державного фонду регіонального розвитку, зокрема реконструкція під 

відділення екстреної медичної допомоги з застосуванням енергозберігаючих 

технологій по комплексній термомодернізації будівлі  по вул. Шевченка, 160-А 

в м. Чернігів – 1411,6 тис. грн та капітальний ремонт з застосуванням 

енергозберігаючих технологій по комплексній термомодернізації будівель 

лікувально-профілактичних корпусів відділень № 1-2, 5-6, 9-10, № 16 та 

переходів між ними, 3-х поверхова будівля, 5-ти поверхова будівля комплекс № 

2 з виділенням черговості КЛПЗ «Чернігівська обласна психоневрологічна 

лікарня» – 331,1 тис. грн; в рамках здійснення заходів щодо соціально-

економічного розвитку окремих територій придбання комплекту 

ендоскопічного обладнання – 1 од.,  інфузійного волюметричного насосу – 3 од. 

для КНП «Чернігівський медичний центр сучасної онкології» Чернігівської 

обласної ради – 2 234,8 тис. грн та придбання медичного обладнання в кількості 

52 од. для КНП «Чернігівська обласна лікарня» Чернігівської обласної ради – 

3 969,3тис. грн; реалізація проєктів з реконструкції, капітального ремонту 

приймальних відділень в опорних закладах охорони здоров’я у госпітальних 

округах – 36 856,7 тис. грн (за рахунок коштів субвенції з державного 

бюджету обласному бюджету на реалізацію проєктів з реконструкції, 

капітального ремонту приймальних відділень в опорних закладах охорони 

здоров’я у госпітальних округах); 
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● Департаментом соціального захисту населення облдержадміністрації – 

1 196,2 тис. грн,  в тому числі на  реконструкцію харчоблоку-їдальні /друга 

черга будівництва/ в зв'язку з виділенням окремих приміщень для будівництва 

/критої веранди і обідньої зали номер два з тамбуром/ Червоненського 

психоневрологічного інтернату Коропського району Чернігівської області, в 

тому числі виготовлення проєктно-кошторисної документації – 1166,2 тис. грн 

та виготовлення проектно-кошторисної документації за проєктом 

«Реконструкція системи протипожежного захисту (приміщень та будівель і 

автоматичної системи пожежогасіння зони з кухонним обладнанням 

Городнянського психоневрологічного інтернату, що знаходиться за адресою:  

м. Городня, вул. Шевченка, 108А» – 30,0 тис. грн; 

● Департаментом культури і туризму, національностей та релігій 

облдержадміністрації –  3 253,0 тис. грн, в тому числі на: будівництво будинку 

для бізонів в Менському зоопарку загальнодержавного значення по вул. 

Чернігівський шлях, 32 в м. Мена Чернігівської області  – 26,3 тис. грн; 

реставрацію (часткова заміна вікон) пам'ятки архітектури місцевого значення 

«Чернігівська жіноча гімназія» (Чернігівський обласний художній музей імені 

Григорія Ґалаґана), в тому числі на виготовлення проєктно-кошторисної 

документації – 679,4 тис. грн;  реставрацію покрівлі будівлі пам’ятки 

архітектури місцевого значення КЗ «Чернігівська обласна бібліотека для 

юнацтва» – 1 198,3 тис. грн; коригування проєктно-кошторисної документації 

по проєкту «Реставрація пам'ятки архітектури місцевого значення будівлі 

Обласного концертно-видовищного підприємства «Чернігівський обласний 

філармонійний центр фестивалів та концертних програм з виділенням 

черговості» – 181,0 тис. грн; співфінансування проєкту пам’ятки архітектури 

місцевого значення, що реалізується за рахунок коштів державного фонду 

регіонального розвитку «Будівля обласного комунального концертно-

видовищного підприємства «Чернігівський обласний філармонійний центр 

фестивалів та концертних програм» –  реставрація з виділенням черговості – 

591,0 тис. грн;  інвестиційний проєкт  з придбання транспортного засобу для 

комунального закладу «Ніжинський академічний український драматичний 

театр ім. М. М. Коцюбинського» в рамках здійснення заходів щодо соціально-

економічного розвитку окремих територій – 577,0 тис. грн; 

● Управлінням капітального будівництва облдержадміністрації –     

59 113,2 тис. грн,  в тому числі на: будівництво системи водовідведення по вул. 

Незалежності в м. Ніжин – 2198,0 тис. грн (інша субвенція з Ніжинського 

міського бюджету); реконструкція каналізаційних мереж по вул. Незалежності, 

Некрасова, Сновській у м. Сновськ Чернігівської області (в тому числі на 

оплату коригування проектної документації та державної експертизи) – 150,0 

тис. грн (інша субвенція з Сновського міського бюджету); завершення 

будівництва об’єкта «Будівництво школи № 5 по вул. Вокзальна, 115,               

м. Носівка» та коригування проєктно-кошторисної документації з 

перерахунком залишку робіт у поточні ціни – 1 363,5 тис. грн (інша субвенція з 

Носівського міського бюджету); співфінансування проєктів,  що реалізується 

за рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку, зокрема: 

«Капітальний ремонт із застосуванням енергозберігаючих технологій по 
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комплексній термомодернізації будівлі головного корпусу комунально-

лікувального профілактичного закладу «Чернігівська обласна дитяча лікарня» –  

1 562,4 тис. грн; будівництво з виділенням черговості (перша, друга черги) 

Григорівської загальноосвітньої школи I–III ступеня на 11 класів у                     

с. Григорівка Бахмацького району – 6 077,5 тис. грн (інша субвенція з 

Бахмацького районного бюджету); реконструкція із впровадженням 

комплексних заходів з теплореновації з виділенням черговості (друга черга) 

Журавської загальноосвітньої школи I-III ступеня імені Г.Ф. Вороного у           

с. Журавка Варвинського району – 663,5 тис. грн (інша субвенція з 

Варвинського районного бюджету); капітальний ремонт прибудови 

спорткомплексу до будівлі Чернігівської обласної комплексної дитячо-

юнацької спортивної школи  та будівлі спеціалізованої дитячо-юнацької школи 

олімпійського резерву з футболу «Юність» в рамках здійснення заходів щодо 

соціально-економічного розвитку окремих територій – 5 801,5 тис. грн; 

реконструкція дитячого садка в с. Богданівка, по вул. Широка, 30 Прилуцького 

району (з оплатою проєктно-вишукувальних робіт та експертизи) в рамках 

здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій – 

1 207,5 тис. грн; будівництво та капітальний  ремонт амбулаторій загальної 

практики сімейної медицини – 40 089,3 тис. грн, в тому числі за рахунок 

залишку відповідної субвенції з державного бюджету –  36 080,0 тис. грн, іншої 

субвенції з місцевих бюджетів на співфінансування вказаних заходів –      

4 009,3 тис. грн). 

Станом на 01.01.2021 кредиторська заборгованість за загальним і 

спеціальним фондами бюджету відсутні, дебіторська за спеціальним –         

682,1 тис. грн (заборгованість виникла по Управлінню капітального 

будівництва облдержадміністрації внаслідок того, що підрядна організація не 

виконала роботи з будівництва амбулаторій загальної практики сімейної 

медицини. На теперішній час відкрито провадження в Господарському суді 

Чернігівської області від 17.03.2020). 

За рахунок коштів спеціального фонду обласного бюджету на 

фінансування капітальних ремонтів об'єктів соціальної інфраструктури головні 

розпорядники коштів спрямували 30 010,7 тис. грн, зокрема: 

● Управління освіти і науки облдержадміністрації – 465,7 тис. грн  

(капітальний ремонт частини фасаду спеціалізованої дитячо-юнацької школи 

олімпійського резерву з футболу «Юність» – 419,1 тис. грн, капітальний ремонт 

прибудови спорткомплексу до будівлі дитячої спортивної школи Чернігівської 

обласної комплексної дитячо-юнацької спортивної школи – 46,6 тис. грн); 

● Управління охорони здоров'я облдержадміністрації – 7 630,0 тис. грн, 

(капітальний ремонт приміщень для створення інсультного відділення 

Чернігівської обласної лікарні – 4 561,8 тис. грн, капітальний ремонт 

інфекційного відділення та перерахування коштів за проектно-кошторисну 

документацію на капремонт будівлі головного корпусу та харчоблоку обласної 

дитячої лікарні– 2 307,0 тис. грн, капітальний ремонт приміщень обласного 

медичного центру соціально значущих та небезпечних хвороб – 761,2 тис. грн); 

● Департамент соціального захисту населення облдержадміністрації –  
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13 273,4 тис. грн (капітальний ремонт приміщень та коридору  першого під’їзду 

третього поверху блоків «А» та «Б» Козелецького геріатричного пансіонату – 

2 999,0 тис. грн, капітальний ремонт вентиляційної системи, запасних виходів 

та складських приміщень будівлі їдальні, підсобних приміщень другого 

поверху та частково обідньої зали Любецького психоневрологічного інтернату 

–  4 912,4 тис. грн, капітальний ремонт частини господарчого корпусу (пральні) 

Замглайського психоневрологічного інтернату – 2 059,0 тис. грн, капітальний 

ремонт холодильних приміщень Городнянського психоневрологічного 

інтернату – 116,7 тис. грн, капітальний ремонт приміщення пральні з 

перерахунком проєктно-кошторисної документації Ніжинського дитячого 

будинку-інтернату – 1 355,0 тис. грн, капітальний ремонт систем 

теплопостачання, водовідведення та каналізації, в тому числі виготовлення 

проєктно-кошторисної документації, проєктні роботи по капітальному ремонту 

по заміні вікон та дверей основного корпусу, ремонту підлоги та покрівлі 

обласного центру комплексної реабілітації дітей з інвалідністю «Відродження» 

– 1 831,3 тис. грн); 

● Служба у справах дітей облдержадміністрації – 1 450,6 тис. грн 

(капітальний ремонт даху Чернігівського центру соціально-психологічної 

реабілітації дітей); 

● Департамент культури і туризму, національностей та релігій 

облдержадміністрації – 1 764,0 тис. грн (капітальний ремонт Менського 

зоологічного парку – 1 234,2  тис. грн, капітальний ремонт з облаштування 

пандуса на сходах Чернігівського обласного молодіжного театру – 100,0 тис. 

грн, капітальний ремонт даху в будівлі Сосницького літературно-

меморіального музею О.П. Довженка  – 429,8 тис. грн); 

● Департамент сім’ї, молоді та спорту облдержадміністрації  –                  

1 042,9 тис. грн (друга черга капітального ремонту спального будиночку № 8 

позаміського дитячого закладу оздоровлення та відпочинку «Дивосвіт» 

Чернігівської обласної ради). 

Транспорт та транспортна інфраструктура, дорожнє господарство  

На експлуатаційне утримання та ремонт автомобільних доріг загального 

користування місцевого значення області використано 664 557,7 тис. грн, що 

складає 85,9% до річного плану, в тому числі на фінансування заходів 

Регіональної програми розвитку автомобільних доріг загального користування на 

2019-2022 роки для виконання робіт з поточного середнього ремонту 

автомобільних доріг загального користування державного значення на 

виготовлення проєктно-кошторисної документації, за рахунок коштів обласного 

бюджету використано  2 000,0 тис. грн  та за рахунок субвенції з державного 

бюджету на фінансове забезпечення будівництва, реконструкції, ремонту і 

утримання автомобільних доріг загального користування місцевого значення, 

вулиць і доріг комунальної власності у населених пунктах, в тому числі за 

рахунок залишку відповідної субвенції, що склався  станом на 01.01.2020, 

Управлінням капітального будівництва облдержадміністрації використано                

662 426,4 тис. грн, що складає 85,8% до плану звітного періоду (771 850,6 тис. 

грн). Невикористаний залишок субвенції на 01.01.2021 складає                 
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109 424,2 тис. гривень. 

Фінансування здійснювалось відповідно до заявок, наданих головним 

розпорядником коштів обласного бюджету – Управлінням капітального 

будівництва облдержадміністрації. 

На утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої 

інфраструктури за рахунок трансфертів з інших місцевих бюджетів (субвенція з 

Ріпкинського району) спрямовано 131,3 тис. грн на поточний середній ремонт 

автомобільних доріг Ріпкинського району (100,0% до затвердженого плану). 

Станом на 01.01.2021 кредиторська та дебіторська заборгованості за 

загальним і спеціальним фондами бюджету відсутні. 

Інші програми та заходи, пов’язані з економічною діяльністю 

Із загального фонду обласного бюджету на реалізацію заходів обласної 

програми розвитку малого і середнього підприємництва відповідно до потреби 

спрямовано 542,7 тис. грн (24,7%), програми розвитку інвестиційної, 

зовнішньоекономічної та виставково-ярмаркової діяльності області 

«Чернігівщина – конкурентоспроможний регіон» – 790,7 тис. грн (49,4%), 

програми стимулювання до запровадження енергоефективних заходів 

населення, об'єднань співвласників багатоквартирних будинків та житлово-

будівельних кооперативів – 984,0 тис. грн (100,0%). Фінансування 

здійснювалось відповідно до замовлень головних розпорядників коштів. 

Із спеціального фонду обласного бюджету на збільшення статутних 

капіталів комунальних підприємств Чернігівської обласної ради направлено 

головному розпоряднику коштів (обласна рада) 530,0 тис. грн, з них для:        

КП «Готельно-туристичний комплекс «Придеснянський» – 100,0 тис. грн;      

КП НЗ «Чернігівський обласний навчально-виробничий центр» – 250,0 тис. грн;        

КП «Надія» – 180,0 тис. гривень. 

Станом на 01.01.2021 кредиторська та дебіторська заборгованості за 

загальним і спеціальним фондами бюджету відсутні. 

ІНША ДІЯЛЬНІСТЬ 

Захист населення і територій від надзвичайних ситуацій техногенного та 

природного характеру 

На виконання заходів цільової соціальної програми розвитку цивільного 

захисту спрямовано згідно з потребою 2 268,3 тис. грн (із загального фонду 

бюджету – 2071,5 тис. грн, що склало 98,6% до  річних планових призначень, із 

спеціального фонду – 196,8 тис. грн або 98,4% до річних планових призначень). 

Обласною рятувально-водолазною службою на заходи з організації 

рятування на водах за рахунок загального фонду  бюджету використано  

5 156,0 тис. грн, із яких на виплату заробітної плати (з нарахуваннями) 

працівникам – 4 498,7 тис. грн або 87,3% до загального обсягу видатків. За 

рахунок спеціального фонду (власні надходження установи) видатки склали  

24,1 тис. гривень. 

Станом на 01.01.2021 кредиторська та дебіторська заборгованості за 

загальним і спеціальним фондами бюджету відсутні. 
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Громадський порядок та безпека 

На фінансування заходів програми покращення матеріально-технічного 

забезпечення військових частин, що дислокуються на території Чернігівської 

області, використано 727,4 тис. грн або 45,5% до річного плану (із загального 

фонду бюджету – 576,6 тис. грн, із спеціального фонду – 150,8 тис. грн).  

Станом на 01.01.2021 кредиторська та дебіторська заборгованості за 

загальним і спеціальним фондами бюджету відсутні. 

Охорона навколишнього природного середовища 

На збереження природно-заповідного фонду (утримання КЗ «Регіональний 

ландшафтний парк «Ялівщина» та КЗ «Регіональний ландшафтний парк 

«Міжрічинський») за загальним фондом бюджету було заплановано        

1 701,9 тис. грн, використано 1 595,0 тис. грн, із яких на виплату заробітної 

плати (з нарахуваннями) працівникам зазначених  закладів – 1 238,0 тис. грн 

або 77,6% до затвердженого обсягу видатків. 

На виконання заходів програми охорони навколишнього природного 

середовища Чернігівської області на 2014-2020 роки зі спеціального фонду  

бюджету використано 5 893,3 тис. грн, зокрема на: 

  тампонаж недіючих артезіанських свердловин в Городнянському та 

Сосницькому районах – 1 045,3 тис. грн; 

  забезпечення передачі, перевезення та зберігання радіоактивних відходів 

КНП «Чернігівський медичний центр сучасної онкології» – 132,8 тис. грн; 

  облаштування сміттєзвалищ – 184,8 тис. грн; 

  придбання феромонних диспенсерів для боротьби з верхівковим 

короїдом на території РЛП «Ялівщина» – 30,2 тис. грн; 

  реконструкцію каналізаційних мереж по вул. Незалежності, Некрасова, 

Сновській у м. Сновськ – 636,8 тис. грн; 

  будівництво системи водовідведення по вул. Незалежності в м. Ніжин – 

2 000,0 тис. грн; 

  реконструкцію блоку ємностей очисних споруд в м. Ічня – 197,7 тис. грн; 

 будівництво карт мулових майданчиків очисних споруд в м. Ніжин (в 

т.ч. проєктно-вишукувальних робіт та державної експертизи) – 246,7 тис. грн; 

  розробку регіонального плану управління відходами  –  495,0 тис. грн; 

  визначення токсичності поверхневих вод – 49,8 тис. грн; 

  благоустрій природних джерел та криниць – 197,0 тис. грн; 

  проведення щорічного обласного екологічного конкурсу «Одна планета  

–  одне майбутнє» та екофестивалю – 54,5 тис. грн; 

  паспортизацію водних об'єктів області – 364,0 тис. грн; 

  витрати з послуг, пов’язаних з виконанням повноважень з проведення 

стратегічної екологічної оцінки Програми охорони навколишнього природного 
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середовища Чернігівської області  – 49,2 тис. грн; 

  визначення вмісту забруднюючих речовин в атмосферному повітрі міста 

Чернігова  – 49,1 тис. грн; 

  витрати на послуги, пов’язані з виконанням повноважень з проведення 

стратегічної екологічної оцінки регіонального плану управління відходами – 

149,9 тис. грн; 

  витрати на послуги, пов’язані з виконанням повноважень з проведення 

стратегічної екологічної оцінки Програми економічного і соціального розвитку 

Чернігівської області на 2021 рік  – 3,2 тис. грн; 

   благодійні внески гранти та дарунки, які надійшли до РЛП «Яліщина» у 

2014 році та використані на облаштування парку – 7,3 тис. гривень. 

Невикористаний залишок обласного фонду охорони навколишнього 

природного середовища станом на 01.01.2021 становить 80,0 тис. гривень. 

Станом на 01.01.2021 кредиторська та дебіторська заборгованості за 

загальним і спеціальним фондами бюджету відсутні. 

Засоби масової інформації 

На фінансування засобів масової інформації із загального фонду бюджету 

за 2020 рік спрямовано 2 780,2 тис. грн або 80,8% до уточнених призначень 

2020 року, із яких: на фінансову підтримку засобів масової інформації –               

1 619,3 тис. грн, на інші заходи у сфері засобів масової інформації –          

1 160,9 тис. гривень. 

Дебіторська заборгованість за загальним фондом бюджету становила               

3,8 тис. грн, кредиторська – 307,8 тис. грн (з неї прострочена – 4,5 тис. грн). За 

спеціальним фондом бюджету заборгованості не допущено. 

Резервний фонд 

Резервний фонд обласного бюджету затверджений у обсязі                    

500,0 тис. гривень. Рішень про використання коштів цього фонду впродовж 

2020 року не приймалося. 

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 2 750,0 тис. грн (91,7% до плану звітного періоду), за рахунок 

спеціального фонду – 2 500,0 тис. грн (100,0% до плану). Введено в експлуатацію 

6 житлових будинків загальною площею 0,6 тис. м², придбано 6 житлових 

будинків, інженерно облаштовано 2 домогосподарства, надано 22 кредити на 

розвиток особистого селянського господарства,  в тому числі 3 родинам  

учасників АТО. 

На виконання заходів обласної програми підтримки розвитку житлового 

кредитування молоді на 2011-2020 роки за рахунок загального фонду бюджету 

витрачено 1 415,1 тис. грн (100,0% до річного плану 2020 року), за рахунок 

спеціального фонду – 449,1 тис. грн (96,1% до річного плану). Чернігівським 
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регіональним управлінням державної спеціалізованої фінансової установи 

«Державний фонд сприяння молодіжному житловому будівництву» забезпечено 

житлом 3 молоді сім’ї.     

МІЖБЮДЖЕТНІ ТРАНСФЕРТИ  

До загального фонду обласного бюджету надійшло міжбюджетних 

трансфертів з державного та інших бюджетів у сумі 1 209 967,5 тис. грн (96,6% 

до плану рік), в тому числі дотацій – 313 408,5 тис. грн (100,0%), субвенцій – 

896 559,0  тис. грн (95,5%). 

Базової дотації одержано з держбюджету в сумі 59 539,9 тис. грн (100,0% 

до річних призначень), ці кошти витрачені на утримання бюджетних установ 

обласного підпорядкування. 

Додаткова дотація з державного бюджету на здійснення видатків  з  

утримання  закладів освіти   та   охорони  здоров'я   була затверджена  та 

надійшла в сумі 253 868,6 тис. грн (на 278 893,9 тис. грн або 52,3% менше від 

2019 року), із яких 168 079,1 тис. грн розподілені між головними 

розпорядниками коштів обласного бюджету та 85 789,5 тис. грн – між 

місцевими бюджетами (розподіл погоджений розпорядженнями Кабінету 

Міністрів України від 18.12.2019 № 1327-р, від 25.06.2020 № 766-р, від 

16.12.2020 № 1575-р).     

Субвенція на реалізацію проєктів з реконструкції, капітального ремонту 

приймальних відділень в опорних закладах охорони здоров'я у госпітальних 

округах  була затверджена в обсязі 72 000,0 тис. грн, фактично використана в 

сумі 57 735,5 тис. гривень. Кошти спрямовувались на реконструкцію та 

капітальний ремонт 9 приймальних відділень в опорних закладах охорони 

здоров'я у госпітальних округах, з яких у 3 роботи фактично завершені. 

Повернуто до державного бюджету 14 264,5 тис. грн по 6 госпітальних округах. 

Зокрема економія утворилась у КНП  «Бобровицька центральна районна 

лікарня» в сумі 6 791,6 тис. грн  у  зв’язку з неодноразовими скаргами до 

Антимонопольного комітету України учасників аукціону на рішення замовника 

щодо визначення переможця, реалізацію проєкту в 2020 році не було розпочато.  

Субвенція на виплату грошової компенсації за належні для отримання 

жилі приміщення для внутрішньо переміщених осіб, які захищали 

незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України та які 

потребують поліпшення житлових умов, одержана з державного бюджету в 

сумі 3 994,4 тис. грн (100,0% до плану) та в повному обсязі перерахована 

Чернігівському міському бюджету (3 сім’ї отримали кошти для придбання 

житла). 

Субвенція з державного бюджету на здійснення доплат медичним та 

іншим працівникам закладів охорони здоров'я за рахунок коштів, виділених із 

фонду боротьби з гострою респіраторною хворобою COVID-19, спричиненою 

коронавірусом SARS-CoV-2, та її наслідками, затверджена на рік в сумі    

13 814,7 тис. грн, надійшла до обласного бюджету в сумі 5 332,1 тис. грн, касові 

видатки – 5 087,9 тис. грн, повернуто до державного бюджету –                    

244,2 тис. гривень.  
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Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 12.02.2020 № 100 

«Деякі питання надання субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам 

на реалізацію програми «Спроможна школа для кращих результатів» (зі 

змінами) субвенція на реалізацію програми «Спроможна школа для кращих 

результатів» виділена області в сумі 20 000,0 тис. грн, яка освоєна відповідно 

до потреби в сумі 19 301,2 тис. грн або 96,5% до плану на рік.  Зазначена 

субвенція також передбачалась за спеціальним фондом бюджету в сумі  

80 000,0 тис, грн, проте кошти з держбюджету не надходили.    

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 25.03.2020 № 250 

«Деякі питання надання у 2020 році субвенції з державного бюджету місцевим 

бюджетам на здійснення підтримки окремих закладів та заходів у системі 

охорони здоров’я» обласному бюджету затверджено зазначену субвенцію в сумі 

101 153,4 тис. грн, яка надійшла в повному обсязі. Касові видатки обласних 

закладів охорони здоров’я склали 64 632,9 тис. грн, за рахунок субвенції 

переданої місцевим бюджетам – 36 206,6 тис. грн, повернуто до державного 

бюджету – 313,9 тис. гривень.  

За рахунок коштів субвенції з обласного бюджету місцевим бюджетам на 

здійснення підтримки окремих закладів та заходів у системі охорони здоров’я 

на забезпечення препаратами інсуліну та цукрознижувальними препаратами 

хворих на цукровий і нецукровий діабет районним, міським (міст обласного 

значення) та бюджетам об’єднаних територіальних громад заплановано та 

спрямовано 29 650,1 тис. грн (100,0% до плану), на оплату праці працівників 

лікарень – 6 870,3 тис. грн (100,0%). 

Залишок субвенції з держбюджету на реалізацію заходів, спрямованих на 

розвиток системи охорони здоров'я у сільській місцевості станом на 01.01.2020 

складав 62 221,3 тис. грн, із яких упродовж 2020 року касові видатки в 

обласному бюджеті склали 42 074,1 тис. грн, передано місцевим бюджетам 

області – 11 767,3 тис. гривень. Залишок  невикористаних коштів на 01.01.2021 

становив  8 379,9 тис. гривень. 

Освітня субвенція з державного бюджету обласному бюджету (на оплату 

праці педагогічних працівників закладів загальної середньої освіти, 

професійно-технічних навчальних закладів, закладів фахової передвищої освіти 

та інклюзивно-ресурсних центрів) затверджена в сумі 165 968,4 тис. грн, 

надійшла в повному обсязі до плану, із яких обласними закладами освіти 

використано 158 275,7 тис. грн, передано місцевим бюджетам області –  

13 532,7 тис. гривень. Залишок невикористаних коштів (із урахуванням 

залишку коштів субвенції, який налічувався станом на 01.01.2020) складає  

32 890,8 тис. гривень. Із загальної суми залишку 29 739,8 тис. грн – цільові 

кошти освітньої субвенції, які виділені наприкінці 2019 та 2020 років і 

використовуватимуться в 2021 році згідно з рекомендаціями Міністерства 

освіти і науки України, у тому числі: 18 825,4 тис. грн – на оснащення закладів 

загальної середньої освіти обладнанням для навчальних кабінетів і STEM-

лабораторій (розпорядження Кабінету Міністрів України від 27.11.2019 № 

1109-р), 10 914,4 тис. грн – на придбання шкільних автобусів (розпорядження 

Кабінету Міністрів України від 16.12.2020 № 1570-р зі змінами). 
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Медична субвенція (на утримання обласних медичних закладів та 

здійснення інших заходів) на І квартал 2020 року передбачалась і надійшла в 

сумі 206 353,6 тис. грн, касові видатки (із урахуванням залишку коштів, що 

склався на 01.01.2020) обласних закладів охорони здоров’я становили  

200 043,6 тис. грн, передано місцевим бюджетам – 9 741,3 тис. грн, повернуто 

до державного бюджету – 3 434,9 тис. гривень.  

За рахунок коштів медичної субвенції з обласного бюджету на 

забезпечення препаратами інсуліну та цукрознижувальними препаратами 

хворих на цукровий і нецукровий діабет районним, міським (міст обласного 

значення) та бюджетам об’єднаних територіальних громад заплановано та 

спрямовано 6 381,3 тис. грн (100,0% до плану), на лікування хворих жителів    

м. Чернігова методом гемодіалізу – 3 360,0 тис. грн (100,0%). 

Субвенція з державного бюджету на проєктні, будівельно-ремонтні 

роботи, придбання житла та приміщень для розвитку сімейних та інших 

форм виховання, наближених до сімейних, та забезпечення житлом дітей-

сиріт, осіб з їх числа була запланована в сумі 34 201,8 тис. грн та надійшла в 

повному обсязі. Фактично кошти субвенції розподілені в обсязі 34 176,2 тис. 

грн та використані в сумі 34 171,9 тис. гривень. За рахунок цих коштів 

перераховано місцевим бюджетам грошову компенсацію 84 дітям-сиротам для 

придбання житла. Повернуто до державного бюджету 29,9 тис. грн (економія 

коштів).  

Субвенція на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку 

окремих територій була затверджена в обсязі 12 008,3 тис. гривень. Кошти 

надійшли в повному обсязі та використані, в першу чергу, на здійснення 

заходів, спрямованих на запобігання виникненню і поширенню, локалізацію та 

ліквідацію спалахів, епідемій та пандемій гострої респіраторної хвороби 

COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, та реалізацію проєктів 

будівництва, спрямованих на забезпечення підвищення якості надання послуг у 

галузі освіти та культури згідно із затвердженими переліками в сумі       

13 754,8 тис. грн (з урахуванням залишку коштів субвенції станом на 

01.01.2020). Невикористаний на 01.01.2021 залишок субвенції склав 2,8 тис. грн 

та відповідно до пункту 20 розділу «Прикінцеві положення» Закону України  

«Про Державний бюджет на 2020 рік»  обліковується на котлових рахунках 

місцевих бюджетів області для завершення робіт у 2021 році.  

Субвенція з державного бюджету на забезпечення здійснення деяких 

заходів, спрямованих на запобігання виникненню та поширенню, локалізацію та 

ліквідацію спалахів, епідемій та пандемій гострої респіраторної хвороби 

СОVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-СоV-2, за рахунок коштів, 

виділених з фонду боротьби з гострою респіраторною хворобою СОVID-19, 

спричиненою коронавірусом SARS-СоV-2, та її наслідками, була затверджена на 

2020 рік в сумі 19 976,3  тис. грн, надійшла в повному обсязі, касові видатки 

обласних закладів охорони здоров’я склали 4 958,7 тис. грн, видатки за рахунок 

субвенції, переданої місцевим бюджетам, – 13 786,4 тис. грн, повернуто до 

державного бюджету – 1 231,2 тис. гривень.  

Субвенція з держбюджету на надання державної підтримки особам з 
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особливими освітніми потребами затверджена на 2020 рік в сумі 10 532,4 тис. 

грн, надійшла до обласного бюджету в повному обсязі, з яких 10 342,8 тис. грн 

перераховано іншим місцевим бюджетам області, касові видатки на 

фінансування обласних установ освіти  склали 177,3 тис. гривень. Залишок 

невикористаних коштів (із урахуванням залишку коштів субвенції, який 

налічувався станом на 01.01.2020)  складає 18,6 тис. гривень.  

Субвенція з державного бюджету на забезпечення подачею кисню 

ліжкового фонду закладів охорони здоров'я, які надають стаціонарну медичну 

допомогу пацієнтам з гострою респіраторною хворобою COVID-19, 

спричиненою коронавірусом SARS-CoV-2, та її наслідками, була затверджена на 

2020 рік в сумі 83 799,4  тис. грн, надійшла в повному обсязі,  касові видатки 

обласних закладів охорони здоров’я склали 29 465,5 тис. грн, видатки за 

рахунок субвенції, переданої місцевим бюджетам – 48 592,0 тис. грн, повернуто 

до державного бюджету – 5 741,9 тис. гривень.  

Субвенція з держбюджету на виплату грошової компенсації за належні для 

отримання жилі приміщення для сімей осіб, визначених абзацами п’ятим  - 

восьмим 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 затверджена на рік у сумі 3 824,6 тис. грн, надійшла та використана за 

цільовим призначенням Чернігівським міським бюджетом в повному обсязі. За 

рахунок цієї субвенції 3 сім’ї загиблих військовослужбовців отримали кошти 

для будівництва або придбання житла. 

Субвенція з держбюджету  на виплату грошової компенсації за належні 

для отримання жилі приміщення для сімей загиблих учасників бойових дій на 

території інших держав, які  потребують поліпшення житлових умов,    

одержана з державного бюджету в сумі 779,1 тис. грн (100% до плану) та в 

повному обсязі перерахована Носівському районному бюджету (1 сім`я 

отримала кошти для придбання житла). 

Відповідно до постанов Кабінету Міністрів України від 26.02.2020 № 176 

«Про внесення змін у додаток до постанови Кабінету Міністрів України від     

12 лютого 2020 р. № 105», від 04.04.2018 № 237 «Деякі питання надання 

субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на забезпечення якісної, 

сучасної та доступної загальної середньої освіти «Нова українська школа», від 

21.11.2020 № 984 «Про виділення у 2020 році коштів на забезпечення 

дезінфікуючими засобами захисту учасників освітнього процесу в закладах 

загальної середньої освіти» на закупівлю комп'ютерного обладнання, засобів 

навчання, обладнання та сучасних меблів та на закупівлю засобів захисту 

учасників освітнього процесу в закладах загальної середньої освіти під час 

карантину області виділено субвенцію в сумі 41 441,7 тис. грн, із яких 
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використано обласними закладами освіти – 1 004,0 тис. грн, передано іншим 

місцевим бюджетам – 40 028,1 тис. грн, повернуто до державного бюджету – 

409,6 тис. гривень.  

Субвенція з державного бюджету для забезпечення опорних закладів 

охорони здоров'я у госпітальних округах медичним обладнанням, а саме 

системами рентгенівськими діагностичними стаціонарними загального 

призначення (цифровими) та апаратами ультразвукової діагностики за 

рахунок коштів, виділених з фонду боротьби з гострою респіраторною 

хворобою COVID-19, спричиненою коронавірусом SARS-CoV-2, та її 

наслідками, затверджена на 2020 рік в сумі 57 800,0 тис. грн, надійшла в 

повному обсязі та використана в сумі 55 400,0 тис. грн, повернуто до 

державного бюджету – 2 400,0 тис. гривень.  

Між Черкаською та Чернігівською обласними радами укладено угоду від 

03.01.2020 № 44/39 щодо надання в 2020 році з Черкаського обласного бюджету 

субвенції на утримання об’єктів спільного користування в сумі 733,6 тис. грн за 

медичну допомогу психічно хворим жителям Черкаської області, які за 

рішенням судів направлені на примусове лікування в спеціалізованому 

міжобласному відділенні з посиленим наглядом Чернігівської обласної 

психоневрологічної лікарні. Відповідно до рахунків, виставлених обласною 

психоневрологічною   лікарнею,  впродовж  року надійшла  субвенція  в  сумі  

592,2 тис. грн, яка використана на утримання зазначеного медичного закладу.  

Для надання Харківському обласному бюджету субвенції на утримання 

об’єктів спільного користування за медичні послуги Харківського медико-

генетичного центру (відповідно до спільної угоди Чернігівської та Харківської 

обласних рад від 10.03.20 № 5) в обласному бюджеті затверджені видатки в сумі 

350,0 тис. грн, упродовж року відповідно до актів виконаних робіт 

перераховано 350,0 тис. гривень. 

Інші субвенції із загального фонду обласного бюджету районним, міст 

обласного значення бюджетам і бюджетам об’єднаних територіальних громад 

перераховані згідно з потребою в обсязі 9 472,7 тис. грн (90,8% до плану на       

2020 рік), в тому числі:  

● на виконання доручень виборців депутатами обласної ради –            

5 092,9 тис. грн;  

● на пільгове медичне обслуговування осіб, які постраждали внаслідок 

Чорнобильської катастрофи (придбання ліків за пільговими рецептами та 

пільгове зубне протезування) – 2 988,1 тис. грн; 

● на поховання учасників бойових дій та осіб з інвалідністю внаслідок 

війни – 578,2 тис. грн; 

● на заходи програми передачі нетелей багатодітним сім'ям, які 

проживають у сільській місцевості Чернігівської області, з обласного бюджету 

спрямовано – 813,5 тис. грн, за рахунок яких 18 багатодітних сімей отримали 

нетелей з високим генетичним потенціалом. 

До спеціального фонду обласного бюджету надійшло міжбюджетних 

трансфертів (субвенцій) з державного та місцевих бюджетів у сумі        
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800 351,0 тис. грн   (90,9% до плану на 2020 рік). 

Зокрема субвенція з державного бюджету на фінансове забезпечення 

будівництва, реконструкції, ремонту і утримання автомобільних доріг 

загального користування місцевого значення, вулиць і доріг комунальної 

власності у населених пунктах була затверджена в обсязі 798 927,7 тис. гривень. 

Кошти надійшли повністю та використані на капітальний та поточний ремонт 

автомобільних доріг області в сумі 695 121,1 тис. грн або 87,0% річного плану, з 

яких 60 000,0 тис. грн спрямовано Чернігівському міському бюджету на 

капітальний ремонт доріг в м. Чернігів. Крім того, із залишку невикористаних 

коштів зазначеної субвенції (за 2018-2019 роки) у сумі 32 922,9 тис. грн у 2020 

році використано 27 305,3 тис. грн або 82,9% до плану.  

За рахунок коштів субвенції в цілому по області було проведено поточний 

середній ремонт 100,486 км доріг загального користування місцевого значення, 

поточний середній ремонт 41,763 тис. м² доріг комунальної власності, ямковий 

ремонт та експлуатаційне утримання доріг на площі 269,857 тис. м², капітальний 

ремонт автомобільних доріг загального користування місцевого значення – 

11,256 км, в тому числі 256 погонних метрів мостів, капітальний ремонт доріг 

комунальної власності – 9,47 тис. м², побудовано 11,5 тис. м² вулиць і доріг 

комунальної власності. Невикористаний залишок субвенції на 01.01.2021 склав 

109 424,2 тис. гривень. 

Із спеціального фонду обласного бюджету на здійснення природоохоронних 

заходів (за рахунок екологічного податку) перераховані згідно з потребою 

іншим бюджетам області міжбюджетні трансферти в обсязі 4 450,8 тис. грн, в 

тому числі: 

● бюджету м. Бахмач – 1 412,6 тис. грн на реконструкцію ставка міського 

парку в м. Бахмач;  

● районному бюджету Куликівського району – 1 356,4 тис. грн на 

реконструкцію каналізаційної мережі КНП «Куликівська ЦРЛ» по вул. 

Пирогова, 16 в смт Куликівка; 

● міському бюджету Корюківської територіальної громади –  851,5 тис. грн 

на реконструкцію каналізаційної насосної станції та каналізаційного колектору 

по вул. Вокзальна, 8б в м. Корюківка; 

● міському бюджету Ніжинської територіальної громади –  314,2 тис. грн 

на заміну насосного агрегату циркуляції активного мулу на повітродувній 

насосній станції очисних споруд КП «Ніжинське управління водопровідно-

каналізаційного господарства» у с. Ніжинське; 

● бюджету м. Чернігів – 396,1 тис. грн на реконструкцію мереж зливової 

каналізації від проспекту Миру до вулиці Мстиславська в м. Чернігів; 

● бюджету Коропської територіальної громади – 120,0 тис. грн на 

реконструкцію очисних споруд в смт Короп.  


	H:\Веб сайт Департаменту фінансів\2021\1)МІСЦЕВІ БЮДЖЕТИ\Проекти НПА, розроблені ДФ (за потребою)\03) Poyasnyvalna_zapiska.doc
	Інша діяльність у сфері державного управління
	Субвенція на виплату грошової компенсації за належні для отримання жилі приміщення для внутрішньо переміщених осіб, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України та які потребують поліпшення житлових умов, одержана з держа...



