Зведений бюджет Чернігівської області на 2019 рік
Обсяг зведеного бюджету області на 2019 рік складає:
 за доходами – 13 734,3 млн грн,
 за видатками – 13 851,9 млн грн,
 за кредитуванням – 9,0 млн грн,
 за фінансуванням – 126,6 млн гривень.
Зведений бюджет Чернігівської області на 2019 рік включає 331 бюджет:
обласний, 4 міст обласного значення (з них 2 бюджети мають статус бюджетів
об’єднаних територіальних громад: м. Ніжин та м. Новгород-Сіверський), 37
об’єднаних територіальних громад міст, селищ та сіл, 22 районних, 2 міських
міст районного значення, 9 селищних, 254 сільських, 2 районних – Деснянський
і Новозаводський у місті Чернігів. З 2019 року всі бюджети області складені за
програмно-цільовим методом.
У 2019 році бюджетам області передбачено 7 589,3 млн грн трансфертів з
державного бюджету, в тому числі дотацій – 729,4 млн грн, субвенцій – 6 859,9
млн гривень.
В бюджетах міст Чернігів та Прилуки, 2 районних бюджетах та 9
бюджетах об’єднаних територіальних громад затверджена реверсна дотація
державному бюджету в обсязі 66,2 млн гривень.
Із Черкаського обласного бюджету Чернігівському обласному бюджету
передбачено субвенцію на утримання об’єктів спільного користування для
обласної психоневрологічної лікарні, що обслуговує хворих із Черкаської
області, у сумі 2,0 млн гривень.
Водночас з Чернігівського обласного бюджету Харківському обласному
бюджету передбачено медичну субвенцію на оплату послуг Харківського
медико-генетичного центру в сумі 0,3 млн гривень.
Власні доходи бюджетів області заплановані в сумі 6 143,0 млн грн, це –
44,7% усієї доходної частини місцевих бюджетів області на рік.
У структурі власних доходів місцевих бюджетів домінуючу позицію
займає податок на доходи фізичних осіб, який затверджений у сумі
3 700,2 млн грн (60,2%).
При його прогнозуванні на 2019 рік враховувалось запровадження
мінімальної заробітної плати з 01.01.2019 в розмірі 4 173 грн на місяць (більше
ніж у 2018 році на 450,0 грн або на 12,1%), а також розмір посадового окладу
працівника I тарифного розряду ЄТС в сумі 1 921 грн (більше на 159,0 грн або
на 9,0%). Загалом зростання фонду заробітної плати прогнозується на рівні 12%,
а в окремих галузях, враховуючи особливості функціонування установ та
збільшення контингенту, що обслуговується – до 15%.
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Другим за питомою вагою є податок на майно (779,9 млн грн або 12,7%).
Надходження вказаного податку в частині плати за землю передбачені в сумі
717,8 млн гривень. Розрахунок здійснено виходячи з даних щодо кількості
платників, загальної площі земельних ділянок, які підлягають оподаткуванню,
розміру нарахованого земельного податку, сум орендної плати відповідно до
укладених договорів оренди. Також враховано динаміку надходжень податку за
попередні роки та втрати від надання органами місцевого самоврядування пільг
зі сплати земельного податку.
Структура видатків та кредитування зведеного бюджету Чернігівської
області, затверджених на 2019 рік
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У загальному обсязі видатків найбільшу питому вагу має галузь освіти.
На утримання установ освіти місцевими радами затверджені видатки в сумі
4 237,0 млн грн (30,6% від загальної суми видатків та кредитування), у тому
числі за рахунок розподіленого обсягу освітньої субвенції – 1 686,6 млн грн
(39,8% видатків на галузь).
На соціальний захист та соціальне забезпечення заплановано
3 753,8 млн грн (27,1%), з яких 3 044,4 млн грн (81,1% видатків галузі)
планується здійснити за рахунок субвенцій з державного бюджету на надання
субсидій, пільг і допомог, 32,5 млн грн (0,9%) – за рахунок субвенції 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»
тощо.
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На охорону здоров’я передбачено 2 113,4 млн грн (15,2%), із яких за
рахунок розподілених субвенцій з державного бюджету – 1 496,9 млн грн (70,8%
видатків галузі), а саме: медичної субвенції – 1 486,2 млн грн, субвенції на
відшкодування вартості лікарських засобів для лікування окремих захворювань
– 6,6 млн грн, на придбання витратних матеріалів та лікарських засобів для
інгаляційної анестезії – 0,5 млн грн, на купівлю медикаментів, виробів
медичного призначення для забезпечення швидкої медичної допомоги – 3,6 млн
грн).
На утримання закладів культури і мистецтва передбачені асигнування в
сумі 428,7 млн грн (3,1% від усіх видатків).
На житлово-комунальне господарство у 2019 році планується
спрямувати 485,9 млн грн (3,5% усіх видатків бюджетів). Найбільшу питому
вагу складають видатки на організацію благоустрою населених пунктів – 88,9%
(432,0 млн грн).
На
підтримку
транспорту,
транспортної
інфраструктури,
дорожнього господарства заплановано 915,2 млн грн (6,6% усіх видатків
бюджетів), в тому числі за рахунок субвенції з державного бюджету на
будівництво, реконструкцію, ремонт і утримання автомобільних доріг –
531,7 млн грн (58,1% видатків на галузь).
З бюджетів області на оплату праці (з урахуванням одержувачів
бюджетних коштів) планується спрямувати 6 314,9 млн грн, питома вага
зазначених видатків – 45,6%.
Усього капітальні видатки місцевих бюджетів (за рахунок власних доходів
цих бюджетів та субвенцій з держбюджету) початково заплановані в сумі
1 113,6 млн грн (8,0% від усіх видатків бюджету).
Зокрема видатки бюджетів розвитку місцевих бюджетів області
затверджені в сумі 976,7 млн грн (7,0% обсягу зведеного бюджету).
Джерелами бюджету розвитку є:
● кошти, що передаються до бюджетів розвитку із загального фонду
бюджету – 912,4 млн грн;
● надходження від пайової участі у розвитку інфраструктури населених
пунктів – 13,3 млн грн;
● кошти від відчуження майна, яке знаходиться у комунальній власності –
9,0 млн грн;
● кошти від продажу земельних ділянок несільськогосподарського
призначення – 6,4 млн грн;
● запозичення до бюджету розвитку від міжнародних фінансових установ
– 19,7 млн грн;
● залишки коштів бюджетів розвитку, що склалися на початок 2019 року, і
на час зведення показників бюджету спрямовані на видатки – 15,9 млн гривень.
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Зведені показники місцевих бюджетів Чернігівської області на
2019 рік
тис. грн

Загальний
фонд

Назва

Спеціальний
фонд

Усього за
загальним та
спеціальним
фондами
бюджетів

Доходи
Податок та збір на доходи фізичних осіб
(11010000)

3 700 175,5

3 700 175,5

45 528,4

45 528,4

податок на прибуток підприємств та
фінансових установ комунальної власності
(11020200)

7 428,4

7 428,4

Рентна плата за спеціальне використання
лісових ресурсів (13010000)

42 547,8

42 547,8

12 600,0

12 600,0

47 446,9

47 446,9

Плата за використання інших природних
ресурсів (13070000)

3,0

3,0

Акцизний податок з виробленого в Україні
пального (14021900)

39 317,4

39 317,4

Акцизний податок з ввезених на митну
територію в Україні пального (14031900)

159 379,8

159 379,8

126 410,7
779 943,6

126 410,7
779 943,6

податок на нерухоме майно, відмінне від
земельної ділянки (18010100-18010400)

60 188,4

60 188,4

податок на нерухоме майно (плата за землю)
(18010500-18010900)

717 799,9

717 799,9

1 955,3

1 955,3

736,9
602,5
688 633,1

736,9
602,5
688 633,1

Податок на прибуток підприємств (11020000)
з них:

Рентна плата за спеціальне використання
води (13020000)
Рентна плата за користування надрами
(13030000)

Акцизний податок з реалізації суб'єктами
господарювання
роздрібної
торгівлі
підакцизних товарів (14040000)
Податок на майно (18010000)
з них:

транспортний податок (18011000-18011100)
Збір за місця для паркування транспортних
засобів (18020000)
Туристичний збір (18030000)
Єдиний податок (18050000)
з них:
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єдиний податок з сільськогосподарських
товаровиробників,
у
яких
частка
сільськогосподарського товаровиробництва
за попередній податковий (звітний) рік
дорівнює або перевищує 75 відсотків
(18050500)
Екологічний податок (19010000)

188 267,5
25 675,8

Частина
чистого
прибутку
(доходу)
комунальних унітарних підприємств та їх
об'єднань, що вилучається до відповідного
місцевого бюджету (21010000)

1 031,7

Надходження коштів від відшкодування
втрат
сільськогосподарського
і
лісогосподарського виробництва (21110000)

188 267,5
25 675,8

1 031,7

457,0

457,0

Плата за надання адміністративних послуг
(22010000)

79 528,2

79 528,2

Надходження від орендної плати за
користування
цілісним
майновим
комплексом та іншим державним майном
(22080000)
Державне мито (22090000)

49 052,3
1 869,4

49 052,3
1 869,4

Власні надходження бюджетних установ
(25000000)
Цільові фонди (50110000)
Інші надходження (решта доходів)
Бюджет розвитку, всього (податки)
в тому числі:

241 388,1
3 720,9
869,3
28 645,7

241 388,1
3 720,9
68 270,0
28 645,7

13 305,0

13 305,0

9 000,0
6 340,7
300 756,8
531 720,9

196 233,1
1 689 246,7
1 488 677,0

9 000,0
6 340,7
6 142 964,8
7 589 299,8
0,0
196 233,1
1 689 246,7
1 488 677,0

соціальні субвенції (41030600, 41030800,
41031000)

3 044 384,3

3 044 384,3

додаткова дотація на здійснення переданих з
держбюджету видатків на освіту та охорону
здоров’я

532 762,5

532 762,5

67 400,7

надходження коштів пайової участі у
розвитку інфраструктури населеного пункту
(24170000)
кошти від відчуження майна, що перебуває в
комунальній власності (31030000)
кошти від продажу землі (33010000)
Власні доходи
Трансферти з Державного бюджету
в тому числі:
базова дотація
освітня субвенція
медична субвенція

5 842 208,0
7 057 578,9
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субвенція на будівництво, реконструкцію,
ремонт і утримання доріг

531 720,9

531 720,9

інші субвенції та дотації з державного
бюджету

106 275,3

106 275,3

Трансферти з Черкаського обласного
бюджету для обласної психоневрологічної
лікарні, що обслуговує хворих із Черкаської
області

2 000,0

2 000,0

Всього доходів

12 901 786,9

832 477,7

13 734 264,6

928 953,0

29 311,3

958 264,3

907 153,9

25 397,7

932 551,5

21 186,5
4 019 138,6

3 913,6
217 909,2

25 100,1
4 237 047,8
0,0
1 686 565,2

Видатки
Державне управління (КТПКВК 0100)
з них:
забезпечення діяльності рад, керівництво і
управління у відповідній сфері (0150, 0160)
інша діяльність у сфері
управління (0180)
Освіта (КТПКВК 1000)
в т.ч.:
за рахунок освітньої субвенції

державного

1 686 565,2

за рахунок додаткової дотації з держбюджету
на передані видатки
Охорона здоров'я (КТПКВК 2000)
в т.ч.:
за рахунок медичної субвенції

1 486 147,0

314 599,5
2 113 400,2
0,0
1 486 147,0

за рахунок додаткової дотації з держбюджету
на передані видатки

124 408,9

124 408,9

за рахунок інших субвенцій з держбюджету
на охорону здоров’я

10 743,4

10 743,4

Соціальний
захист
та
забезпечення (КТПКВК 3000)
в т.ч.:

314 599,5
2 015 701,0

97 699,2

соціальне
3 702 863,1

50 926,9

3 753 790,0

за рахунок соціальних субвенцій з
державного бюджету (41030600, 41030800,
41031000)

3 044 384,3

3 044 384,3

за рахунок субвенції з державного бюджету
дітям-сиротам (41035800)
Культура і мистецтво (КТПКВК 4000)
Фізична культура і спорт (КТПКВК 5000)

32 505,2
397 527,7
126 905,2

31 211,4
7 332,0

32 505,2
428 739,1
134 237,2

341 108,7

144 840,6

485 949,2
0,0

2 120,0

7 842,5

9 962,5

Житлово-комунальне
(КТПКВК 6000)
з них:

господарство

утримання та ефективна експлуатація
об’єктів житлово-комунального господарства
(6011)
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Забезпечення функціонування підприємств,
установ та організацій, що виробляють,
виконують
та/або
надають
житловокомунальні послуги (6020)

13 481,1

983,5

14 464,6

організація благоустрою населених пунктів
(6030)

313 325,1

118 655,3

431 980,4

інша
діяльність
у
сфері
житловокомунального господарства (6090)

6 078,5

305,1

6 383,7

Сільське,
лісове,
господарство(КТПКВК 7100)

6 958,5

916,2

7 874,7

6 084,2

349 914,8

355 999,0

181 637,7

733 595,2

915 232,9

34 393,7

81 616,2

116 009,9
0,0

рибне

Будівництво та регіональний розвиток
(КТПКВК 7300)
Транспорт
інфраструктура,
(КТПКВК 7400)

та
дорожнє

транспортна
господарство

Інші програми та заходи, пов'язані з
економічною діяльністю (КТПКВК 7600)
з них:
сприяння розвитку малого та середнього
підприємництва (7610)

3 179,2

розвиток готельного
туризму (7620)

2 104,2

господарства

та

внески до статутного капіталу суб’єктів
господарювання (7670)
членські внески до асоціацій
місцевого самоврядування (7680)

3 179,2
235,0

2 339,2

47 597,4

47 597,4

органів
1 187,7

виконання заходів за рахунок цільових
фондів місцевих рад (7691)

1 187,7
3 832,0

3 832,0

інші заходи, пов'язані з економічною
діяльністю (7693)
Інша діяльність (КТПКВК 8000)

23 791,7
227 399,3

35 481,5

23 791,7
262 880,7

Захист
населення
і
територій
від
надзвичайних ситуацій техногенного та
природного характеру (КТПКВК 8100)

33 115,1

1 389,0

34 504,1

Громадський порядок та безпека (КТПКВК
8200)

10 823,9

7 605,0

18 428,9

Охорона
навколишнього
природного
середовища (КТПКВК 8300)
Засоби масової інформації (КТПКВК 8400)
Нерозподілені трансферти (КТПКВК 8500)
Обслуговування боргу (КТПКВК 8600)
Резервний фонд (КТПКВК 8700)

713,5
10 382,2
152 063,3
1 110,0
19 191,3

26 487,5

27 201,0
10 382,2
152 063,3
1 110,0
19 191,3

Міжбюджетні трансферти (КТПКВК 9000)
Реверсна дотація (КТПКВК 9110)

82 365,7
66 211,7

60,0

82 425,7
66 211,7
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Субвенція з місцевого бюджету державному
бюджету на виконання програм соціальноекономічного розвитку регіонів (КТПКВК
9800)

5 254,4

Субвенція Харківському обласному бюджету
на оплату послуг Харківського медикогенетичного центру (КТПКВК 9710)

350,0

Всього видатків

12 071 036,5

60,0

5 314,4

350,0
1 780 814,3

13 851 850,8

-3,7

3 769,77

Кредитування
Надання пільгових довгострокових кредитів
молодим сім'ям та одиноким молодим
громадянам на будівництво/придбання житла
(КТПКВК 8821)

3 773,50

Надання
довгострокових
кредитів
індивідуальним забудовникам житла на селі
(КТПКВК 8831)

5 279,41

Всього кредитування

9 052,91

5 279,41
-3,7

9 049,18

Фінансування
Передача коштів до бюджету розвиту
Спрямування вільного залишку коштів
Позики

-912 430,0
90 732,5

912 430,0
16 165,4
19 737,5

0,0
106 897,9
19 737,5

Всього фінансування

-821 697,5

948 332,9

126 635,4
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