
ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА 
до звіту про виконання обласного  
бюджету за 9 місяців 2016 року 

ДОХОДИ 

Обсяг доходів загального і спеціального фондів обласного бюджету за      

9 місяців 2016 року склав 2 756 275,7 тис. грн (72,2% до річних бюджетних 

призначень), у порівнянні з відповідним періодом 2015 року доходи зросли на 

749 011,7 тис. грн або на 37,3%. 

Зокрема з Державного бюджету до загального фонду отримано 

2 306 286,1 тис. грн офіційних трансфертів, з Черкаського обласного бюджету 

надійшла субвенція на утримання об’єктів спільного користування в сумі    

763,7 тис. гривень.  

У цілому доходи загального і спеціального фондів обласного бюджету (без 

трансфертів) виконані в сумі 447 594,3 тис. грн (93,3% до річних бюджетних 

призначень), вони збільшились на 115 380,6 тис. грн або на 34,7%. 

До загального фонду бюджету надійшло 338 857,3 тис. грн власних 

доходів (без трансфертів), що становить 85,4% річних призначень і більше 

надходжень січня-вересня минулого року на 87 015,4 тис. грн (+34,6%). 

До спеціального фонду бюджету надійшло 110 368,6 тис. грн, що 

становить 130,1% річних призначень і більше надходжень 9 місяців 2015 року 

на 24 844,6 тис. грн або на 29,0%. 

ВИДАТКИ 

Видатки обласного бюджету за 9 місяців 2016 року за загальним і 

спеціальним фондами (з урахуванням трансфертів) виконано в сумі    

2 710 004,4 тис. грн, що більше ніж у відповідному періоді 2015 року на 

765 455,0 тис. грн або на 39,4%. 

Видатки загального фонду бюджету (з трансфертами) склали       

2 559 506,3 тис. грн (зростання становить 717 422,6 тис. грн або 38,9%), без 

трансфертів, переданих районним і міст обласного значення бюджетам –  

759 367,6  тис. гривень. 

У галузевій структурі видатків (без трансфертів, що передаються з 

обласного бюджету іншим бюджетам) на освіту припадає 28,0% усіх видатків, 

охорону здоров’я – 48,1%, соціальний захист та соціальне забезпечення – 

10,1%, культуру – 7,0%, фізичну культуру і спорт – 2,0%, інші галузі – 4,8%. За 

економічною класифікацією бюджету (з урахуванням одержувачів бюджетних 

коштів) питома вага видатків на оплату праці склала 67,6%, оплату 

комунальних послуг і енергоносіїв – 9,0%, продукти харчування та 

медикаменти – 10,9%, соціальне забезпечення – 2,1%, інші видатки – 10,4%. 

Видатки спеціального фонду бюджету становили 150 498,1 тис. грн та 

зросли порівняно з видатками січня-вересня 2015 року на 48 032,4 тис. грн 

(+46,9%). 

КРЕДИТУВАННЯ 

На виконання заходів обласної програми підтримки індивідуального 
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житлового будівництва на селі „Власний дім” за рахунок коштів загального 

фонду бюджету використано 1 060,5 тис. грн (100% до плану звітного періоду), 

за рахунок коштів спеціального фонду – 1 200,0 тис. грн (100,0%).  

На виконання програми підтримки розвитку житлового кредитування 

молоді за рахунок коштів загального фонду профінансовано 194,3 тис. грн 

(35,0% до плану на 9 місяців). Із спеціального фонду бюджету видатки в 

звітному періоді не проводились. 

МІЖБЮДЖЕТНІ ТРАНСФЕРТИ 

До загального фонду обласного бюджету надійшло 23 890,4 тис. грн 

базової дотації з державного бюджету або 100,0% до плану на звітний період, 

стабілізаційної дотації – 11 168,6 тис. грн (100,0%),  субвенцій –              

2 271 990,8 тис. грн (99,9%). 

Із них на здійснення заходів з виконання державних програм соціального 

захисту населення з держбюджету отримано субвенцій у загальній сумі  

1 735 096,1 тис. грн, що більше надходжень відповідних субвенцій за  

9 місяців 2015 року на 744 914,4 тис. грн або на 75,2%. Субвенція з 

держбюджету на виплату державної соціальної допомоги на дітей-сиріт та 

дітей, позбавлених батьківського піклування, грошового забезпечення батькам-

вихователям і прийомним батькам за надання соціальних послуг у дитячих 

будинках сімейного типу та прийомних сім’ях за принципом „гроші ходять за 

дитиною” надійшла у сумі 15 604,7 тис. грн (88,2% до плану на 9 місяців).  

Освітня субвенція з державного бюджету на утримання загальноосвітніх 

закладів обласного підпорядкування затверджена в сумі 138 297,8 тис. грн, 

впродовж січня-вересня цього року надійшло 105 017,1 тис. грн (100,0% до 

плану), касові видатки з урахуванням залишку коштів субвенції станом на 

01.01.2016 склали 129 759,2 тис. гривень. 

Медична субвенція на утримання обласних медичних закладів 

передбачена в обсязі 522 503,4 тис. грн, за 9 місяців поточного року надійшла в 

сумі 386 757,6 тис. грн (100,0% до плану), касові видатки з урахуванням 

залишку коштів субвенції на 01.01.2016 становили 390 241,1 тис. грн (на 

утримання обласних закладів охорони здоров’я –  361 169,7 тис. грн, передано 

районним і міст обласного значення бюджетам – 29 071,4 тис. грн).  

Субвенція з держбюджету на здійснення заходів щодо соціально-

економічного розвитку окремих територій станом на 01.10.2016 була 

затверджена в обсязі 7 106,3 тис. грн, відповідно до призначень січня-вересня 

надійшла в сумі 4 121,0 тис. гривень. Кошти субвенції спрямовані на 

капітальний ремонт, реконструкцію, будівництво об’єктів соціально-культурної 

сфери згідно з переліком,  визначеним постановою Кабінету Міністрів України 

від 24.06.2016 № 395 „Деякі питання надання у 2016 році субвенції з 

державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів 

щодо соціально-економічного розвитку окремих територій”.  

Упродовж 9 місяців 2016 року загальний обсяг трансфертів з 

державного бюджету, які передані з обласного бюджету районним і міст 

обласного значення бюджетам, склав 1 794 450,6 тис. грн.  


