
Інформація про виконання обласного бюджету за І квартал 
2017 року 

ДОХОДИ 

Обсяг доходів загального і спеціального фондів обласного бюджету за      

січень-березень 2017 року (із трансфертами) склав 2 017 659,7 тис. грн (40,4% 

до річних бюджетних призначень), у порівнянні з відповідним періодом 2016 

року доходи зросли на 980 719,0 тис. грн або майже в 2 рази. 

Зокрема з Державного бюджету до загального фонду отримано 

1 845 532,1 тис. грн офіційних трансфертів, з Черкаського обласного бюджету 

надійшла субвенція на утримання об’єктів спільного користування (обласна 

психоневрологічна лікарня) в сумі 239,1 тис. гривень.  

У цілому доходи загального і спеціального фондів обласного бюджету (без 

трансфертів) виконані в сумі 171 888,5 тис. грн (25,1% до річних бюджетних 

призначень), вони збільшились на 40 190,3 тис. грн або на 30,5%. 

До загального фонду бюджету надійшло 131 922,2 тис. грн власних 

доходів (без трансфертів), що становить 22,9% до річних призначень та 103,0% 

до призначень на січень-березень цього року. Порівняно з відповідним 

періодом попереднього року надходження виросли на 33 057,1 тис. грн 

(+33,4%). 

Зокрема податку на доходи фізичних осіб одержано в сумі             

103 294,6 тис. грн або 101,0% до бюджетних призначень I кварталу, понад 

заплановані обсяги надійшло 1 069,9 тис. гривень. У порівнянні з аналогічним 

періодом 2016 року обсяг податку збільшився на 32 888,3 тис. грн або на 46,7%. 

До спеціального фонду бюджету надійшло 39 966,3 тис. грн, що становить 

36,2% річних призначень і більше надходжень трьох місяців 2016 року на       

7 133,2 тис. грн або на 21,7%. У тому числі власні надходження бюджетних 

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

30 594,9 тис. грн (76,6% усіх доходів спецфонду) та зросли порівняно з 

відповідним періодом минулого року на 2 250,6 тис. грн (+7,9%). 

ВИДАТКИ 

Видатки обласного бюджету за січень-березень 2017 року за загальним і 

спеціальним фондами (з урахуванням трансфертів) виконані в сумі   

1 953 997,1 тис. грн, що більше ніж у відповідному періоді 2016 року на 

951 241,8 тис. грн або майже в 2 рази. 

Видатки загального фонду бюджету (з трансфертами) склали       

1 925 895,1 тис. грн (зростання становить 949 618,2 тис. грн), без трансфертів, 

переданих районним і міст обласного значення бюджетам –  307 560,8  тис. грн  

(збільшення склало 83 045,3 тис. грн або 37,0%). 

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 29,6% усіх видатків, 

охорону здоров’я – 47,2%, соціальний захист та соціальне забезпечення – 9,2%, 

культуру – 7,3%, фізичну культуру і спорт – 1,8%, інші галузі – 4,9%. За 

економічною класифікацією бюджету (з урахуванням одержувачів бюджетних 

коштів) питома вага видатків на оплату праці склала 70,4%, оплату 

комунальних послуг і енергоносіїв – 14,9%, продукти харчування та 

медикаменти – 6,3%, соціальне забезпечення – 1,9%, інші видатки – 6,5%. 
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Видатки спеціального фонду бюджету становили 28 102,0 тис. грн 

та зросли порівняно з видатками січня-березня 2016 року на 1 623,6 тис. грн 

(+6,1%). 

КРЕДИТУВАННЯ 

На виконання заходів обласної програми підтримки індивідуального 

житлового будівництва та розвитку особистого селянського господарства 

„Власний дім” на 2016-2020 роки за рахунок коштів загального фонду бюджету 

використано 448,4 тис. грн (100,0% до плану І кварталу), за рахунок коштів 

спеціального фонду – 350,0 тис. грн (70,0%).  

На виконання програми підтримки розвитку житлового кредитування 

молоді на 2011-2020 роки із загального фонду бюджету виділено 211,6 тис. грн 

(100% до плану звітного періоду), проте станом на 01.04.2017 кошти ще не були 

освоєні. За рахунок спеціального фонду видатки не проводились. 

МІЖБЮДЖЕТНІ ТРАНСФЕРТИ 

До загального фонду обласного бюджету надійшло 47 011,9 тис. грн 

дотацій з державного бюджету (100,0% до плану на звітний період) та 

1 798 759,3 тис. грн субвенцій (99,3%). 

На здійснення заходів з виконання державних програм соціального 

захисту населення з держбюджету отримано субвенцій у загальній сумі        

1 602 048,2 тис. грн, що більше надходжень відповідних субвенцій за I квартал 

2016 року на 868 649,8 тис. грн або в 2,2 раза. 

Освітня субвенція з державного бюджету на оплату праці педагогічним 

працівникам загальноосвітніх закладів обласного підпорядкування затверджена 

на рік у обсязі 116 300,4 тис. грн, надійшла в сумі 26 856,4 тис. грн (100,0% до 

плану) та використана в сумі 19 260,2 тис. гривень. Залишок коштів         

(7 596,2 тис. грн) освоєний у квітні.  

Медична субвенція на утримання обласних медичних закладів та 

здійснення інших заходів затверджена в сумі 642 513,2 тис. грн, за 3 місяці 

цього року надійшла в сумі 160 572,2 тис. грн (100,0% до плану), касові видатки 

склали 134 516,8 тис. грн (на утримання обласних закладів охорони здоров’я –  

127 073,8 тис. грн, передано районним і міст обласного значення бюджетам – 

7 443,0 тис. грн). Залишок невикористаних коштів у сумі 26 055,4 тис. грн 

освоєний у квітні.  

За рахунок коштів медичної субвенції з обласного бюджету на 

забезпечення препаратами інсуліну та цукрознижувальними препаратами 

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

значення) бюджетам заплановано 15 911,1 тис. грн, за І квартал поточного року 

направлено 3 978,0 тис. грн, на лікування хворих методом гемодіалізу жителів 

м. Чернігова заплановано 16 700,0 тис. грн, перераховано – 3 465,0 тис. гривень. 

Субвенція з державного бюджету на проведення виборів депутатів 

місцевих рад та сільських, селищних, міських голів передбачалась на I квартал 

цього року та надійшла в сумі 274,9 тис. гривень. 

Додаткова дотація з державного бюджету на здійснення переданих з 

держбюджету видатків з утримання закладів освіти та охорони здоров'я 

затверджена на поточний рік у сумі 163 657,3 тис. грн, протягом І кварталу 

кошти надійшли в сумі 40 914,2 тис. грн (100,0% до плану). 

Упродовж січня-березня 2017 року загальний обсяг субвенцій з 

державного бюджету, які передані з обласного бюджету районним і міст 

обласного значення бюджетам, склав 1 616 487,2 тис. гривень. 


