
Інформація про виконання обласного бюджету за І півріччя 2016 року 
ДОХОДИ 

Обсяг доходів загального і спеціального фондів обласного бюджету за         

І півріччя 2016 року склав 1 848 210,4  тис. грн (48,7% до річних бюджетних 

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

493 028,8 тис. грн або на 36,4%. 

Зокрема з Державного бюджету до загального фонду отримано 

1 552 709,7 тис. грн офіційних трансфертів, з Черкаського обласного бюджету 

надійшла субвенція на утримання об’єктів спільного користування в сумі    

571,6 тис. гривень.  

У цілому доходи загального і спеціального фондів обласного бюджету (без 

трансфертів) виконані в сумі 294 889,1 тис. грн (61,5% до річних бюджетних 

призначень), вони збільшились на 72 931,6 тис. грн або на 32,9%. 

До загального фонду бюджету надійшло 221 232,9 тис. грн власних 

доходів (без трансфертів), що становить 55,8% річних призначень і більше 

надходжень січня-червня минулого року на 58 025,0 тис. грн (+35,6%). 

До спеціального фонду бюджету надійшло 73 696,2 тис. грн, що становить 

88,6% річних призначень і більше надходжень I півріччя 2015 року на     

14 946,6 тис. грн або на 25,4%. У тому числі власні надходження бюджетних 

установ (платні послуги, благодійні внески, гранти та дарунки тощо) склали 

62 212,6 тис. грн (91,3% до плану на рік) та зросли порівняно з відповідним 

періодом минулого року на 3 561,8 тис. грн (+6,1%). 

ВИДАТКИ 

Видатки обласного бюджету за 6 місяців 2016 року за загальним і 

спеціальним фондами (з урахуванням трансфертів) виконано в сумі    

1 800 260,9 тис. грн, що більше ніж у відповідному періоді 2015 року на 

480 130,8 тис. грн або на 36,4%. 

Видатки загального фонду бюджету (з трансфертами) склали       

1 725 389,7 тис. грн (зростання становить 474 574,6 тис. грн або 37,9%), без 

трансфертів, переданих районним і міст обласного значення бюджетам –  

508 076,6  тис. грн  (зменшення становить 24 705,2 тис. грн або 4,6% через 

зниження в 2016 році порівняно з минулим роком розміру єдиного внеску на 

загальнообов'язкове державне соціальне страхування з 36,3% до 22,0% 

відповідно до змін, внесених до Податкового кодексу України, а також у 

зв’язку з передачею 10 закладів професійно-технічної освіти, розташованих на 

території міст обласного значення, до бюджетів міст обласного значення згідно 

із змінами до Бюджетного кодексу України). 

Фінансування видатків здійснено відповідно до затверджених бюджетних 

призначень з урахуванням пропозицій головних розпорядників коштів 

обласного бюджету.  

У галузевій структурі видатків (без трансфертів, що передаються з 

обласного бюджету іншим бюджетам) на освіту припадає 31,2% усіх видатків, 

охорону здоров’я – 46,3%, соціальний захист та соціальне забезпечення – 9,4%, 

культуру – 6,5%, фізичну культуру і спорт – 2,0%, інші галузі – 4,6%. За 

економічною класифікацією бюджету (з урахуванням одержувачів бюджетних 

коштів) питома вага видатків на оплату праці склала 67,9%, оплату 
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комунальних послуг і енергоносіїв – 11,5%, продукти харчування та 

медикаменти – 10,0%, соціальне забезпечення – 1,7%, інші видатки – 8,9%. 

Видатки спеціального фонду бюджету становили 74 871,2 тис. грн та 

зросли порівняно з видатками січня-червня попереднього року на              

5 556,2 тис. грн (+8,0%). 

КРЕДИТУВАННЯ 

На виконання заходів обласної програми підтримки індивідуального 

житлового будівництва на селі „Власний дім” Департаментом  житлово-

комунального господарства, регіонального розвитку та інфраструктури 

облдержадміністрації за рахунок коштів загального фонду бюджету за I 

півріччя 2016 року використано 530,9 тис. грн (100,0% до плану звітного 

періоду), за рахунок коштів спеціального фонду – 750,0 тис. грн (100,0% до 

плану).  

На реалізацію заходів обласної  програми підтримки розвитку житлового 

кредитування молоді за рахунок коштів загального фонду заплановано на 

січень-червень 216,3 тис. грн, які перераховані головному розпоряднику коштів 

(Департамент сім'ї, молоді та спорту облдержадміністрації), проте у 

звітному періоді не використовувались. 

МІЖБЮДЖЕТНІ ТРАНСФЕРТИ 

До загального фонду обласного бюджету надійшло 15 926,7 тис. грн 

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

стабілізаційної дотації – 9 493,3 тис. грн (100,0%),  субвенцій –              

1 527 861,3 тис. грн (92,7%). 

На здійснення заходів з виконання державних програм соціального 

захисту населення з держбюджету отримано субвенцій у загальній сумі  

1 177 021,1 тис. грн, що більше надходжень відповідних субвенцій за I півріччя 

2015 року на 484 371,6 тис. грн або в 1,7 раза. 

Освітня субвенція з державного бюджету на утримання загальноосвітніх 

закладів надійшла в сумі 78 334,2 тис. грн (100,0% до плану), касові видатки з 

урахуванням освоєння залишку коштів зазначеної субвенції, що склався станом 

на 01.01.2016, становили 84 002,1 тис. гривень. 

Медичної субвенції отримано з держбюджету в сумі 254 062,5 тис. грн 

(100,0% до плану), касові видатки з урахуванням використання залишку коштів 

2015 року склали 263 132,7 тис. грн (на утримання обласних закладів охорони 

здоров’я –  242 277,7 тис. грн, передано районним і міст обласного значення 

бюджетам – 20 855,0 тис. грн).  

Загальний обсяг трансфертів з державного бюджету, які передані з 

обласного бюджету районним і міст обласного значення бюджетам, склав 

1 213 218,1 тис. грн, в тому числі: 

● субвенцій – 1 201 676,0 тис. грн (соціальні субвенції –             

1 169 047,4 тис. грн, освітня субвенція – 1 400,0 тис. грн, медична субвенція – 

20 855,0 тис. грн, субвенція на виплату державної соціальної допомоги на дітей-

сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування тощо – 10 325,6 тис. грн, 

субвенція на проведення місцевих виборів – 48,0 тис. грн); 

● додаткових дотацій – 11 542,1 тис. грн (в тому числі на утримання 

закладів професійно-технічної освіти, розташованих у містах Ніжині та 

Прилуках, –  9 168,6 тис. грн). 


