Пояснювальна записка
до проекту рішення обласної ради „Про внесення змін до рішення
обласної ради від 20 грудня 2016 року № 3-7/VII
„Про обласний бюджет на 2017 рік”
За підсумками січня-листопада 2017 року до загального фонду
обласного бюджету (без урахування міжбюджетних трансфертів) надійшло
доходів у сумі 577 169,8 тис. грн, що на 37 622,5 тис. грн або на 7,0% більше
планових призначень, передбачених розписом на цей період.
Доходи загального фонду пропонується збільшити за рахунок
перевиконання дохідної частини обласного бюджету на 33 800,0 тис. грн,
з них:
● Плановий обсяг надходжень податку на доходи фізичних осіб
збільшено на 21 900,0 тис. гривень.
За 11 місяців 2017 року надійшло 442 499,7 тис. грн податку на доходи
фізичних осіб, що склало 106,3% до уточнених бюджетних призначень на
цей період. У порівнянні з січнем-листопадом 2016 року його обсяг зріс на
134 858,8 тис. грн або на 43,8%. Зазначене обумовлено збільшенням
середньомісячної заробітної плати по області, яке стимулювалось
підвищенням мінімального розміру заробітної плати з 1 січня 2017 року до
3,2 тис. гривень.
● Плановий обсяг надходжень податку на прибуток підприємств (крім
податку на прибуток підприємств державної власності та податку на
прибуток підприємств та фінансових установ комунальної власності)
збільшено на 5 000,0 тис. гривень.
За січень-листопад 2017 року надійшло 29 204,0 тис. грн податку на
прибуток підприємств (крім податку на прибуток підприємств державної
власності та податку на прибуток підприємств та фінансових установ
комунальної власності), що склало 127,5% до бюджетних призначень на 11
місяців. Перевиконання обумовлено збільшенням доходів окремих
підприємств приватного сектору економіки.
● Плановий обсяг надходжень рентної плати
використання води збільшено на 500,0 тис. гривень.
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За січень-листопад 2017 року надійшло 10 040,9 тис. грн рентної плати,
що складає 106,0% до бюджетних призначень на цей період. У порівнянні з
аналогічним періодом 2016 року обсяг податку збільшився на 643,0 тис. грн
або на 6,8%. На ріст надходжень вплинуло збільшення ставок рентної плати.
● Плановий обсяг надходжень рентної плати за користування
надрами для видобування корисних копалин загальнодержавного значення
збільшено на 400,0 тис. гривень.
За 11 місяців 2017 року надійшло 4 575,2 тис. грн рентної плати, що
склало 112,4% до бюджетних призначень на цей період. У порівнянні з
аналогічним періодом минулого року обсяг податку збільшився на
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643,7 тис. грн або на 16,4%. На ріст надходжень вплинуло збільшення ставок
рентної плати та обсягів видобутку корисних копалин загальнодержавного
значення.
● Плановий обсяг надходжень плати за розміщення тимчасово вільних
коштів обласного бюджету збільшено на 6 000,0 тис. гривень.
За січень-листопад поточного року плати за розміщення тимчасово
вільних коштів обласного бюджету на депозитних рахунках у банках
надійшло 18 293,2 тис. грн, що на 6 072,6 тис. грн або на 49,7% більше ніж
передбачено планом на вказаний період.
Кошти від перевиконання доходної частини обласного бюджету в
сумі
33 800,0 тис.
грн
пропонується
розподілити
головним
розпорядникам коштів на забезпечення бюджетними призначеннями
нестачі захищених видатків, а саме:
● 23 167,0 тис. грн – Управлінню освіти і науки облдержадміністрації
для інтернатних і професійно-технічних навчальних закладів, у тому числі
7 881,1 тис. грн – на оплату праці, 1 767,5 тис. грн – на нарахування на
заробітну плату, 6 216,4 тис. грн – на комунальні послуги і енергоносії,
5 672,6 тис. грн – на харчування вихованців шкіл-інтернатів, 1 629,4 тис. грн
– на виплату стипендій учням професійно-технічних навчальних закладів;
●
4 520,5
тис.
грн
–
Управлінню
охорони
здоров’я
облдержадміністрації для оплати комунальних послуг і енергоносіїв
обласними медичними закладами;
● 4 649,2 тис. грн – Департаменту культури і туризму, національностей
та релігій облдержадміністрації для виплати заробітної плати працівникам
театрально-видовищних підприємств;
● 1 463,3 тис. грн – Департаменту соціального захисту населення
облдержадміністрації на оплату праці з нарахуваннями працівникам
підпорядкованих закладів (1 357,3 тис. грн – оплата праці, 106,0 тис. грн –
нарахування на заробітну плату).

