Інформація про виконання обласного бюджету за 2016 рік
ДОХОДИ
Загальний обсяг доходів обласного бюджету за 2016 рік склав 4 331,4 млн
грн (102,5% до річних бюджетних призначень), у порівнянні з 2015 роком
доходи зросли на 899,9 млн грн або на 26,2%.
● З державного бюджету отримано 3 696,7 млн грн субвенцій і дотацій, з
інших бюджетів області – 1,3 млн грн субвенцій на виконання інвестиційних
проектів, з Черкаського обласного бюджету – 1,1 млн грн субвенції на
утримання об’єктів спільного користування (Чернігівська обласна психлікарня).
● До загального фонду бюджету надійшло 480,1 млн грн власних доходів
(без трансфертів), що становить 109,9% річних призначень і більше надходжень
минулого року на 131,9 млн грн (+37,9%).
У тому числі податку на доходи фізичних осіб отримано в сумі 353,1 млн
грн, рентної плати за використання природних ресурсів – 60,1 млн грн, податку
на прибуток підприємств – 32,8 млн грн, плати за надання адміністративних
послуг – 18,5 млн грн тощо.
● До спеціального фонду бюджету надійшло власних доходів (без
трансфертів) у сумі 152,2 млн грн, що більше ніж у 2015 році на 39,4 млн грн
(+34,9%). Із яких власні надходження бюджетних установ (платні послуги,
благодійні внески, гранти та дарунки тощо) становили 128,6 млн грн,
збільшились на 16,2 млн грн (+14,4%).
ВИДАТКИ
Видатки обласного бюджету за 2016 рік виконано в обсязі 4 323,0 млн грн
(майже на 100,0% до плану), що більше ніж у 2015 році на 954,2 млн грн
(+28,3%).
● Видатки загального фонду (з трансфертами) склали 4 073,3 млн грн,
зростання становить 872,8 млн грн або +27,3%.
Без трансфертів, переданих з обласного бюджету іншим бюджетам,
видатки загального фонду здійснені у сумі 1 123,3 млн гривень. У галузевій
структурі на освіту припадає 28,2% усіх видатків, охорону здоров’я – 47,9%,
соціальний захист і соціальне забезпечення – 10,1%, культуру – 6,7%, інші
галузі – 7,1%. За економічною класифікацією бюджету питома вага видатків на
оплату праці склала 64,4%, оплату комунальних послуг і енергоносіїв – 10,3%,
продукти харчування та медикаменти – 11,8%, соціальне забезпечення – 1,9%,
інші видатки – 11,6%.
● Видатки спеціального фонду становили 249,7 млн грн (зросли порівняно
з 2015 роком на 81,4 млн грн або в 1,5 раза), із них 140,2 млн грн (56,1%)
направлено на капітальне будівництво та ремонт, реконструкцію, придбання
обладнання (видатки розвитку). Загалом в усіх місцевих бюджетах області
капітальні видатки склали 755,3 млн грн, що на 393,5 млн грн або в 2,1 раза
більше ніж у попередньому році.
За видатками обласного бюджету кредиторської заборгованості на кінець
2016 року взагалі не допущено. У цілому в місцевих бюджетах області, без
урахування державних боргів за пільги і житлові субсидії, досягнуто найменшої
впродовж останніх років заборгованості – лише 0,5 млн грн, у 2015 році вона
складала 14,7 млн грн, у 2014 році – 84,7 млн гривень. Уперше з 2012 року,
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працівникам бюджетних установ районів і міст за
грудень виплачена в повному обсязі.
КРЕДИТУВАННЯ
На реалізацію заходів обласної програми підтримки індивідуального
житлового будівництва на селі „Власний дім” використано 3,9 млн грн
(укладено 82 кредитних договори), програми підтримки розвитку житлового
кредитування молоді – 1,1 млн грн (3 кредитних договори).
МІЖБЮДЖЕТНІ ТРАНСФЕРТИ
До обласного бюджету надійшло 31,8 млн грн базової дотації з державного
бюджету (100,0% до плану), стабілізаційної дотації з держбюджету – 72,0 млн
грн (100,0%), субвенцій з усіх бюджетів – 3 595,3 млн грн (99,9%).
Зокрема на здійснення заходів з виконання державних програм соціального
захисту населення надійшло з держбюджету, перераховано бюджетам районів,
міст та освоєно 2 727,4 млн грн субвенцій, що більше в порівнянні з 2015 роком
на 1 034,1 млн грн (+61,1%).
Освоєння субвенції з державного бюджету на придбання медикаментів та
виробів медичного призначення для забезпечення швидкої медичної допомоги
склало 4,7 млн грн, освітньої субвенції (з урахуванням її невикористаного
залишку на 01.01.2016) – 265,8 млн грн, медичної субвенції (з урахуванням
залишку на 01.01.2016) – 569,4 млн грн, на виплату державної соціальної
допомоги на дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування,
грошового забезпечення за надання соціальних послуг у дитячих будинках
сімейного типу та прийомних сім’ях за принципом „гроші ходять за дитиною”
– 21,0 млн грн, на проведення виборів депутатів місцевих рад та сільських,
селищних, міських голів – 3,1 млн гривень.
За рахунок медичної субвенції на забезпечення хворих діабетом
препаратами інсуліну та цукрознижувальними препаратами районам і містам
перераховано з обласного бюджету 23,8 млн грн трансфертів, на лікування
жителів м. Чернігова методом гемодіалізу – 16,2 млн гривень.
Субвенцію з держбюджету на здійснення заходів щодо соціальноекономічного розвитку окремих територій використано в обласному бюджеті у
сумі 19,0 млн грн (загалом по області – 92,1 млн грн) на капітальний ремонт,
реконструкцію, будівництво об’єктів соціально-культурної сфери. Крім того на
такі цілі направлено 81,4 млн грн (з них в установах обласного підпорядкування
– 20,5 млн грн) коштів державного фонду регіонального розвитку.
Субвенція на будівництво (придбання) житла для сімей загиблих
військовослужбовців, які брали безпосередню участь в антитерористичній
операції, а також для інвалідів I-II групи з числа військовослужбовців, які брали
участь у зазначеній операції та потребують поліпшення житлових умов,
освоєна в сумі 14,8 млн грн (23 сім’ї загиблих військовослужбовців отримали
кошти для будівництва або придбання житла).
Також область отримала з держбюджету 31,6 млн грн субвенції на
формування інфраструктури об’єднаних територіальних громад, яка
використана в сумі 31,0 млн гривень. Це сприяло вирішенню проблемних питань
у сфері розвитку інфраструктури відповідних територій, зміцненню
матеріально-технічної бази установ, поліпшенню добробуту населення.

