
Інформація про виконання обласного бюджету за I квартал 2018 
року 

ДОХОДИ 

Виконання доходів загального і спеціального фондів обласного бюджету 

за січень-березень 2018 року (із трансфертами) склало 2 267 191,5 тис. грн 

(32,0% до річних бюджетних призначень), у порівнянні з відповідним періодом 

2017 року доходи виросли на 249 531,8 тис. грн або на 12,4%. 

З державного бюджету одержано 2 058 491,0 тис. грн офіційних 

трансфертів, з інших місцевих бюджетів області – 336,1 тис. грн, разом – 

2 058 827,1 тис. гривень. Порівняно з I кварталом минулого року загальний 

обсяг міжбюджетних трансфертів збільшився на 213 055,9 тис. грн (+11,5%). 

У цілому доходи загального і спеціального фондів обласного бюджету (без 

трансфертів) виконані в сумі 208 364,4 тис. грн (25,2% до річного плану), у 

порівнянні з відповідним періодом попереднього року вони збільшились на 

36 475,9 тис. грн або на 21,2%. 

До загального фонду бюджету надійшло 177 337,8 тис. грн власних 

доходів (без трансфертів), що становить 103,9% до планових призначень на 

січень-березень цього року. Надходження зросли на 45 415,6 тис. грн (+34,4%). 

Зокрема до обласного бюджету надійшло 133 644,3 тис. грн податку на 

доходи фізичних осіб або 100,7% до бюджетних призначень звітного періоду. У 

порівнянні з I кварталом 2017 року обсяг податку зріс на 30 349,8 тис. грн або 

на 29,4%. 

Податку на прибуток підприємств отримано в обсязі 16 164,7 тис. грн 

(101,3% до плану), у тому числі від підприємств приватного сектору економіки 

– 14 702,6 тис. грн,  від підприємств обласної комунальної власності – 1 462,1 

тис. гривень. 

Рентної плати за  спеціальне   використання лісових ресурсів в частині   

деревини, заготовленої в порядку рубок головного користування, надійшло в 

сумі 13 379,4 тис. гривень. Бюджетні призначення виконані на 110,6%, понад 

заплановані обсяги одержано 1 279,4 тис. гривень. У порівнянні з відповідним 

періодом 2017 року обсяг податку зріс на 7 469,7 тис. грн або в 2,3 раза. 

До спеціального фонду бюджету надійшло доходів (без трансфертів) у 

сумі 31 026,6 тис. грн (32,4% річних призначень), із яких власних надходжень 

бюджетних установ (платні послуги, благодійні внески, гранти та дарунки 

тощо) – 27 259,7 тис. грн (87,9% усіх доходів спецфонду). 

До обласного фонду охорони навколишнього природного середовища 

надійшло 3 714,9  тис. грн, в тому числі: екологічного податку – 3 642,2 тис. 

грн, грошових стягнень за шкоду, заподіяну порушенням законодавства про 

охорону навколишнього природного середовища внаслідок господарської та 

іншої діяльності – 72,2 тис. грн, збору за забруднення навколишнього 

природного середовища – 0,5 тис. гривень. 

ВИДАТКИ 

Видатки обласного бюджету за січень-березень 2018 року за загальним і 

спеціальним фондами (з урахуванням трансфертів, перерахованих іншим 

бюджетам) здійснені згідно з потребою в сумі 2 107 310,0 тис. грн (29,5% до 
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річного плану), що більше ніж у відповідному періоді 2017 року на 153 313,0  

тис. грн або на 7,8%. 

Видатки загального фонду бюджету склали 2 075 187,2 тис. грн 

(зростання становить 149 292,1 тис. грн або 7,8%), без трансфертів, переданих 

іншим бюджетам – 380 004,2 тис. грн  (порівняно з відповідним періодом 

минулого року збільшення склало 72 443,4 тис. грн або 23,6%). 

Фінансування видатків здійснено відповідно до затверджених бюджетних 

призначень з урахуванням пропозицій головних розпорядників коштів 

обласного бюджету.  

У галузевій структурі видатків на освіту припадає 33,3% усіх видатків, 

охорону здоров’я – 43,8%, соціальний захист та соціальне забезпечення – 

11,4%, культуру – 7,4%, фізичну культуру і спорт – 2,3%, інші галузі – 1,8%.  

За економічною класифікацією бюджету (з урахуванням одержувачів 

бюджетних коштів) питома вага видатків на оплату праці склала 68,2%, оплату 

комунальних послуг і енергоносіїв – 16,8%, всього на захищені статті – 93,7%, 

інші видатки – 6,3%. 

Видатки спеціального фонду бюджету становили 32 122,8 тис. грн та 

зросли порівняно з видатками січня-березня 2017 року на 4 020,8 тис. грн 

(+14,3). 

КРЕДИТУВАННЯ 

На виконання заходів обласної програми підтримки індивідуального 

житлового будівництва та розвитку особистого селянського господарства 

„Власний дім” на 2016-2020 роки в І кварталі 2018 року за рахунок загального 

фонду бюджету використано 400,0 тис. грн (100,0% до плану звітного періоду), 

за рахунок спеціального фонду – 340,0 тис. грн (61,8% до плану).  

МІЖБЮДЖЕТНІ ТРАНСФЕРТИ 

До загального фонду обласного бюджету надійшло трансфертів з 

державного та інших бюджетів області в сумі 1 977 772,0 тис. грн (97,9% до 

плану на звітний період), в тому числі дотацій – 112 586,7 тис. грн (100,0%), 

субвенцій – 1 865 185,3 тис. грн (97,8%). 

Базової дотації одержано з держбюджету в сумі 8 470,5 тис. грн (100,0% 

до призначень на січень-березень поточного року), ці кошти витрачені на 

утримання бюджетних установ обласного підпорядкування. 

Додаткова дотація на здійснення переданих з державного бюджету 

видатків з утримання закладів освіти та охорони здоров'я надійшла до 

обласного бюджету згідно з планом у обсязі 104 116,2 тис. грн та спрямована на 

відповідні видатки. 

На здійснення заходів з виконання державних програм соціального 

захисту населення з держбюджету надійшло субвенцій у загальній сумі               

1 636 240,0 тис. грн, що більше в порівнянні з І кварталом 2017 року на 34 191,8 

тис. грн або на 2,1%. 

Зокрема на виплату допомоги сім'ям з дітьми, малозабезпеченим сім'ям, 

інвалідам з дитинства, дітям-інвалідам, тимчасової державної допомоги 

дітям та допомоги по догляду за інвалідами І чи ІІ групи внаслідок психічного 

розладу до обласного бюджету надійшло 296 103,9 тис. грн (90,9% до плану) 
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або в межах потреби на вказані цілі та на рівні  видатків І кварталу 2017 року, 

чим забезпечено своєчасну та в повному обсязі виплату зазначених державних 

допомог.  

Пільги та житлові субсидії з оплати всіх житлово-комунальних послуг 

та енергоносіїв профінансовані в сумі 1 319 127,3 тис. грн (100,0% до плану), 

що більше ніж у I кварталі 2017 року на 34 844,3 тис. грн (+2,7%). 

Заборгованість склала 1 118 613,0 тис. грн, із неї прострочена –              

154 554,5 тис. грн (утворилась у зв’язку з ненадходженням з державного 

бюджету фінансування в повному обсязі до потреби). 

На оплату пільг і житлових субсидій, наданих населенню на придбання 

твердого палива та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу, з 

державного бюджету надійшло 21 008,8 тис. грн (65,8% до плану або 100,0% до 

потреби). За рахунок цих коштів повністю погашена заборгованість, що 

виникла на початок 2018 року (13 283,5 тис. грн) та профінансовані нарахування 

січня-лютого поточного року на 7 725,3 тис. грн (100,0% до потреби). 

Кредиторська заборгованість на 01.04.2018 склала 40 033,9 тис. грн, це 

заборгованість, термін оплати якої не настав. 

Субвенція з державного бюджету на придбання медикаментів та виробів 

медичного призначення для забезпечення швидкої медичної допомоги 

затверджена на 2018 рік у сумі 3 674,9 тис. грн, протягом І кварталу цього року 

кошти надійшли в сумі 919,1 тис. грн (100,0% до плану) та залишились 

неосвоєними, оскільки ще не були проведені тендерні процедури закупівлі 

предметів і матеріальних цінностей. 

Субвенція з держбюджету на придбання витратних матеріалів для 

закладів охорони здоров’я та лікарських засобів для інгаляційної анестезії 

затверджена в сумі 505,3 тис. грн, надійшла в обсязі 92,2 тис. грн (100,0% до 

плану на січень-березень) і також залишилась неосвоєною через незавершені 

тендерні процедури закупівлі медпрепаратів. 

Субвенція з державного бюджету на відшкодування вартості лікарських 

засобів для лікування окремих захворювань запланована в обсязі 26 631,2 тис. 

грн, згідно з  помісячним розписом надійшла з державного бюджету і 

перерахована місцевим бюджетам у сумі 6 657,5 тис. грн, використана 

відповідно до потреби в сумі 5 090,4  тис. гривень. 

Освітня субвенція (на оплату праці педагогічним працівникам 

загальноосвітніх закладів, професійно-технічних та вищих навчальних закладів 

освіти І-ІІ рівнів акредитації  обласного підпорядкування) затверджена в сумі 

136 725,2 тис. грн, надійшла з державного бюджету в сумі 32 683,2 тис. грн 

(100,0% до плану звітного періоду) та використана в сумі 25 286,8 тис. гривень. 

Залишок неосвоєних коштів (з урахуванням залишку станом на 01.01.2018) 

склав 23 127,6 тис. гривень.  

Субвенція на надання державної підтримки особам з особливими 

освітніми потребами затверджена в сумі 11 068,6 тис. грн, надійшла з 

державного бюджету до обласного в сумі 2 232,0 тис. грн (100,0% до плану 

звітного періоду) та перерахована іншим бюджетам області для подальшого 

використання 04.04.2018 згідно з розпорядженням голів обласної державної 

адміністрації і обласної ради від 22.03.2018 № 155.  
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Медична субвенція (на утримання обласних медичних закладів та 

здійснення інших заходів) затверджена на рік у обсязі 717 230,9 тис. грн, 

надійшла в сумі 179 307,6 тис. грн (100,0% до плану), касові видатки склали 

131 243,9 тис. грн (на утримання обласних закладів охорони здоров’я), 

передано районним і міст обласного значення бюджетам – 7 870,8 тис. гривень. 

Залишок невикористаних коштів (із урахуванням залишку станом на 

01.01.2018) становить 42 150,8 тис. гривень.  

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 18 277,6 тис. грн, за І квартал поточного року 

направлено 4 570,8 тис. грн (100,0% до плану на цей період), на лікування 

хворих методом гемодіалізу жителів м. Чернігова заплановано 14 550,0 тис. 

грн, перераховано – 3 300,0 тис. грн (100,0% до плану). 

Між Черкаською та Чернігівською обласними радами укладено угоду від 

05.02.2018 щодо надання в 2018 році з Черкаського обласного бюджету 

субвенції на утримання об’єктів спільного користування чи ліквідацію 

негативних наслідків діяльності об’єктів спільного користування в сумі    

1 853,2 тис. грн за медичну допомогу психічно хворим жителям Черкаської 

області, які за рішенням судів направлені на примусове лікування в 

спеціалізованому міжобласному відділенні з посиленим наглядом Чернігівської 

обласної психоневрологічної лікарні, у тому числі на І квартал поточного року 

– 463,2 тис. гривень. Упродовж січня-березня субвенція до обласного бюджету 

не надходила. 

Субвенція 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", оплату послуг із здійснення патронату над дитиною та виплату 

соціальної допомоги на утримання дитини в сім'ї патронатного вихователя 

затверджена в сумі 30 109,0 тис. гривень. За І квартал цього року з державного 

бюджету надійшло 6 717,6 тис. грн, касові видатки склали 6 709,2 тис. гривень. 

Станом на 01.04.2018 кредиторська заборгованість із зазначених виплат 

відсутня. 

Упродовж I кварталу 2018 року обсяг трансфертів, які передані для 

цільового використання із загального фонду обласного бюджету районним, 

міст обласного значення бюджетам та бюджетам об’єднаних 

територіальних громад, склав 1 695 183,0 тис. грн (81,7% від усіх видатків 

обласного бюджету). 

Зокрема інші субвенції із обласного бюджету районним, міст обласного 

значення бюджетам та бюджетам об’єднаних територіальних громад 

перераховані відповідно до потреби в обсязі 1 797,3 тис. грн (99,3% до 

бюджетних призначень на січень-березень цього року), у тому числі на: 

виконання доручень виборців депутатами обласної ради – 895,7 тис. грн, 

надання пільг на медичне обслуговування громадян, постраждалих внаслідок 

Чорнобильської катастрофи – 753,4 тис. грн, поховання учасників бойових дій 

та інвалідів війни – 148,2 тис. гривень. 


