Пояснювальна записка
до проекту рішення обласної ради ,,Про внесення змін до рішення
обласної ради від 20 грудня 2018 року № 2-16/VII ,,Про обласний
бюджет на 2019 рік”
Доходи
Пропонується доходи обласного бюджету затвердити в сумі
5 738 615,6 тис. грн, у тому числі загального фонду – 5 096 988,8 тис. грн,
спеціального – 641 626,8 тис. грн, із яких бюджету розвитку –
12 737,9 тис. гривень.
У порівнянні з попередніми показниками обласного бюджету,
затвердженими рішенням обласної ради від 20.12.2018 № 2-16/VII, доходи
цього бюджету зменшуються загалом на 405 241,9 тис. гривень.
Зменшення дохідної частини обласного бюджету викликано
запровадженням з 01.02.2019 Міністерством соціальної політики України
механізму надання житлових субсидій населенню на оплату енергоносіїв у
грошовій формі безпосередньо з державного бюджету.
У зв’язку з цим, відповідно до розпорядження Кабінету Міністрів
України від 22.05.2019 № 357-р „Про перерозподіл деяких видатків
державного бюджету, передбачених Міністерству соціальної політики на
2019 рік” обласному бюджету зменшено асигнування з державного
бюджету за субвенцією на надання пільг та житлових субсидій населенню на
оплату електроенергії, природного газу, послуг тепло- , водопостачання і
водовідведення, квартирної плати (утримання будинків і споруд та
прибудинкових територій), управління багатоквартирним будинком,
поводження з побутовими відходами (вивезення побутових відходів) та
вивезення рідких нечистот, внесків за встановлення, обслуговування та
заміну вузлів комерційного обліку води та теплової енергії, абонентського
обслуговування для споживачів комунальних послуг, що надаються у
багатоквартирних
будинках
за
індивідуальними
договорами,
на 583 274,4 тис. гривень.
Водночас доходи збільшуються на 178 032, 5 тис. грн за рахунок:
1. Перевиконання дохідної частини загального фонду обласного
бюджету в сумі 30 337,0 тис. грн, з них:
● Плановий обсяг надходжень податку на доходи фізичних осіб
збільшено на 28 977,0 тис. гривень.
За 8 місяців 2019 року надійшло 466 303,1 тис. грн податку на доходи
фізичних осіб, що склало 106,2% до уточнених бюджетних призначень на цей
період. У порівнянні з січнем-серпнем 2018 року його обсяг зріс на
76 238,5 тис. грн або на 19,5%. Зазначене обумовлено збільшенням
середньомісячної заробітної плати працівників по області, яке
стимулювалось підвищенням мінімального розміру зарплати з 01.01.2019 до
4,2 тис. гривень.
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● Плановий обсяг надходжень плати за ліцензії на певні види
господарської діяльності та сертифікати, що видаються виконавчими
органами місцевих рад і місцевими органами виконавчої влади, збільшено на
260,0 тис. гривень.
За 8 місяців поточного року надійшло 278,2 тис. грн плати за зазначені
ліцензії, що в 139 раз перевищує бюджетні призначення на цей період. У
порівнянні з аналогічним періодом минулого року надходження зросли на
271,8 тис. гривень. На ріст надходжень вплинуло збільшення кількості
виданих ліцензій на провадження освітньої діяльності закладами освіти в
області на виконання розпорядження голови обласної державної
адміністрації від 28.05.2019 № 302 „Про видачу ліцензій закладам освіти без
проходження процедури ліцензування”.
● Плановий обсяг надходжень плати за ліцензії на право оптової
торгівлі алкогольними напоями та тютюновими виробами збільшено на
500,0 тис. гривень.
За 8 місяців 2019 року надійшло 2 501,6 тис. грн плати за ліцензії на
право оптової торгівлі алкогольними напоями та тютюновими виробами,
що склало 125,1% до бюджетних призначень на цей період. Порівняно з
аналогічним періодом 2018 року надходження зросли на 499,8 тис. грн або на
25,0%. На ріст надходжень вплинуло подовження платником дії ліцензії.
● Плановий обсяг надходжень плати за ліцензії та сертифікати, що
сплачується ліцензіатами за місцем здійснення діяльності, збільшено на
600,0 тис. гривень.
За 8 місяців поточного року надійшло 1 148,7 тис. грн плати за ліцензії
та сертифікати, що сплачується ліцензіатами за місцем здійснення
діяльності (376,6% до бюджетних призначень на січень-серпень 2019 року).
У порівнянні з аналогічним періодом попереднього року надходження
збільшились на 130,4 тис. грн або на 12,8%.
2. Перевиконання доходів спеціального фонду обласного бюджету в
сумі 10 728,4 тис. грн за надходженнями коштів від відчуження майна,
що перебуває в комунальній власності (надходження бюджету розвитку).
Кошти надійшли від продажу матеріальних активів ТОВ „Ліки
України” та продажу частини будівлі загальною площею 2013 кв. м, що
розташована за адресою м. Чернігів, пр. Миру, 51 (кінотеатр „Дружба”).
3. Перевиконання доходів спеціального фонду обласного бюджету в
сумі 2 000,0 тис. грн за екологічним податком, який є основним джерелом
формування обласного фонду охорони навколишнього природного
середовища.
За січень-серпень 2019 року до обласного бюджету надійшло
11 205,9 тис. грн екологічного податку, що на 2 085,6 тис. грн більше ніж
затверджено на 8 місяців цього року.
4. Збільшення обсягів офіційних трансфертів обласному бюджету з
державного та місцевих бюджетів відповідно до рішень Уряду, органів
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виконавчої влади та органів місцевого самоврядування області (які згідно з
потребою розподілені в установленому порядку відповідним головним
розпорядникам коштів обласного бюджету та бюджетам районів, міст
обласного значення і об’єднаних територіальних громад) у загальній сумі
134 967,1 тис. грн, у тому числі:
● субвенції на реалізацію заходів, спрямованих на підвищення якості
освіти, в сумі 48 143,9 тис. грн (за поданням Управління освіти і науки
облдержадміністрації кошти в сумі 44 120,9 тис. грн в установленому
порядку розподілені районним бюджетам, бюджетам міст обласного
значення, об’єднаних територіальних громад та Управлінню освіти і науки
облдержадміністрації, в сумі 4 023,0 тис. грн – розподілятимуться на
придбання спеціальних автомобілів, призначених для надання додаткових
психолого-педагогічних, корекційно-розвиткових послуг працівниками
інклюзивно-ресурсного центру в установленому законодавством порядку);
● субвенції на виплату грошової компенсації за належні для отримання
жилі приміщення для внутрішньо переміщених осіб, які захищали
незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України і брали
безпосередню участь в антитерористичній операції, забезпеченні її
проведення, перебуваючи безпосередньо в районах антитерористичної
операції у період її проведення, у здійсненні заходів із забезпечення
національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії
Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях, забезпеченні їх
здійснення, перебуваючи безпосередньо в районах та у період здійснення
зазначених заходів, та визнані особами з інвалідністю внаслідок війни III
групи відповідно до пунктів 11-14 частини другої статті 7 або учасниками
бойових дій відповідно до пунктів 19-20 частини першої статті 6 Закону
України „Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту”, та які
потребують поліпшення житлових умов, у сумі 1 316,4 тис. грн (за поданням
Департаменту соціального захисту населення облдержадміністрації кошти
в установленому порядку розподілені міському бюджету Чернігова);
● субвенції на будівництво мультифункціональних майданчиків для
занять ігровими видами спорту в сумі 4 766,9 тис. грн (кошти розподілені
розпорядженням голови обласної державної адміністрації від 29.08.2019
№ 497„Про розподіл субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам
на будівництво мультифункціональних майданчиків” 6 місцевим
бюджетам);
● субвенції на модернізацію та оновлення матеріально-технічної бази
професійно-технічних навчальних закладів державної форми власності у сумі
1 702,0 тис. грн (згідно з наказом Міністерства освіти і науки України від
26.02.2019 № 266 кошти розподілені Управлінню освіти і науки
облдержадміністрації для державного професійно-технічного навчального
закладу „Сновське вище професійне училище лісового господарства”);
● медичної субвенції в сумі 18,7 тис. грн (обсяг медичної субвенції
збільшений обласному бюджету відповідно до Закону України „Про внесення
змін до Закону України „Про Державний бюджет України на 2019 рік” і
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розподілений
в
установленому порядку Управлінню охорони здоров’я
облдержадміністрації);
● субвенції на здійснення заходів щодо соціально-економічного
розвитку окремих територій для обласного бюджету в сумі 1 317,0 тис. грн
(кошти виділено розпорядженнями Кабінету Міністрів України від
23.01.2019 № 39-р та 05.06.2019 № 365-р на 8 об’єктів обласної комунальної
власності);
● субвенції на надання державної підтримки особам з особливими
освітніми потребами в сумі 3 288,3 тис. грн (за поданням Управління освіти і
науки облдержадміністрації кошти в установленому порядку розподілені
районним бюджетам, бюджетам міст обласного значення, об’єднаних
територіальних
громад
та
Управлінню
освіти
і
науки
облдержадміністрації);
● субвенції на виплату грошової компенсації за належні для отримання
жилі приміщення для сімей осіб, визначених абзацами 5-8 пункту 1 статті 10
Закону України „Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту”,
для осіб з інвалідністю I-II групи, яка настала внаслідок поранення, контузії,
каліцтва або захворювання, одержаних під час безпосередньої участі в
антитерористичній операції, забезпеченні її проведення, здійсненні заходів із
забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної
агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях,
забезпеченні їх здійснення, визначених пунктами 11-14 частини другої статті
7 Закону України „Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального
захисту”, та які потребують поліпшення житлових умов, у сумі 5 278,0 тис.
грн;
● субвенції на виплату грошової компенсації за належні для отримання
жилі приміщення для сімей учасників бойових дій на території інших
держав, визначених у абзаці першому пункту 1 статті 10 Закону України
„Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту”, для осіб з
інвалідністю I-II групи з числа учасників бойових дій на території інших
держав, інвалідність яких настала внаслідок поранення, контузії, каліцтва або
захворювання, пов'язаних з перебуванням у цих державах, визначених
пунктом 7 частини другої статті 7 Закону України „Про статус ветеранів
війни, гарантії їх соціального захисту”, та які потребують поліпшення
житлових умов, у сумі 6 086,3 тис. грн (за поданням Департаменту
соціального
захисту
населення
облдержадміністрації
кошти
в
установленому порядку розподілені міському бюджету Чернігова);
● субвенції на проведення виборів депутатів місцевих рад та сільських,
селищних, міських голів у сумі 2 616,8 тис. грн;
● субвенції на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної
середньої освіти „Нова українська школа” в сумі 31 331,5 тис. грн (за
поданням Управління освіти і науки облдержадміністрації кошти в сумі
28 545,1 тис. грн в установленому порядку розподілені районним бюджетам,
бюджетам міст обласного значення, об’єднаних територіальних громад та
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Управлінню
освіти
і
науки облдержадміністрації, в сумі 2 786,4
тис. грн – розподілятимуться в установленому законодавством порядку);
● субвенцій з інших місцевих бюджетів області в сумі 29 101,3 тис. грн
(відповідно до укладених договорів між Чернігівською обласною радою та
районними, міськими радами, радами об’єднаних територіальних громад
обласному бюджету надані субвенції:
- для забезпечення хворих на цукровий діабет препаратами інсуліну в
сумі 9 599,2 тис. грн, на проведення реєстрації службового автотранспорту
для медичних працівників комунальних закладів охорони здоров’я, що
працюють у сільській місцевості, придбання якого здійснювалось за рахунок
коштів субвенції з державного бюджету на здійснення заходів, спрямованих
на розвиток системи охорони здоров’я у сільській місцевості – 84,0 тис. грн,
для придбання холтерівського реєстратора ЕКГ ЕС-211 обласному
кардіологічному диспансеру – 50,0 тис. грн, покращення матеріальнотехнічної
бази
комунального
лікувально-профілактичного
закладу
„Чернігівський обласний онкологічний диспансер” – 500,0 тис. грн (кошти
розподілені Управлінню охорони здоров’я облдержадміністрації);
- на співфінансування заходів, спрямованих на розвиток системи
охорони здоров’я у сільській місцевості – 6 918,4 тис. грн, на
співфінансування інвестиційних програм і проектів регіонального розвитку,
що можуть реалізовуватися за рахунок коштів державного фонду
регіонального розвитку – 7 215,9 тис. грн, на фінансування робіт по
поточному середньому ремонту доріг місцевого значення – 1 315,9 тис. грн,
на співфінансування субвенції з держбюджету обласному бюджету на
здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих
територій – 61,9 тис. грн, на виконання міської програми „Забезпечення
охорони та опалення приміщень об'єкта незавершеного будівництва
Носівської ЗОШ І-ІІІ ст. № 5” – 395,0 тис. грн, субвенція за рахунок залишку
коштів освітньої субвенції на 01.01.2019, надана Ріпкинським районним
бюджетом – 2 451,5 тис. грн на співфінансування інвестиційних програм і
проектів регіонального розвитку, що можуть реалізовуватися за рахунок
коштів державного фонду регіонального розвитку, субвенція на
співфінансування інвестиційних проектів, надана Новгород-Сіверським
міським бюджетом – 509,6 тис. грн на співфінансування інвестиційних
програм і проектів регіонального розвитку, що можуть реалізовуватися за
рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку (кошти
розподілені
Управлінню
капітального
будівництва
облдержадміністрації)).
Видатки
Видатки обласного бюджету пропонується затвердити в сумі
5 966 502,7 тис. грн, у тому числі загального фонду – 5 101 780,1 тис. грн,
спеціального – 864 722,6 тис. гривень.
У порівнянні з попередніми показниками обласного бюджету,
затвердженими рішенням обласної ради від 20.12.2018 № 2-16/VII, видатки
обласного бюджету загалом зменшуються на 172 939,6 тис. гривень.
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Ця
тенденція
викликана запровадженням
з
01.02.2019
Міністерством соціальної політики України механізму надання житлових
субсидій населенню на оплату енергоносіїв у грошовій формі безпосередньо
з державного бюджету.
У зв’язку з цим, згідно з розпорядженням Кабміну від 22.05.2019
№ 357-р „Про перерозподіл деяких видатків державного бюджету,
передбачених Міністерству соціальної політики на 2019 рік” обсяг видатків
за рахунок субвенції з державного бюджету на надання пільг і житлових
субсидій населенню з оплати всіх житлово-комунальних послуг та
енергоносіїв скоротився на 583 274,4 тис. гривень.
Водночас видатки зростають на 410 334,8 тис. грн, в тому числі:
1. За рахунок перевиконання дохідної частини загального фонду
обласного бюджету збільшуються асигнування головним розпорядникам
коштів цього бюджету в сумі 30 337,0 тис. грн (зокрема для здійснення
першочергових видатків з оплати праці з нарахуваннями – 28 174,6 тис. грн),
із яких:
Управлінню освіти і науки облдержадміністрації – на 656,0 тис. грн
для облаштування закладів освіти засобами дистанційної передачі даних на
комерційному вузлі обліку природного газу (постанова Національної комісії,
що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних
послуг, від 30.09.2015 № 2494 „Про затвердження Кодексу газорозподільних
систем”).
Управлінню охорони здоров’я облдержадміністрації – на
12 200,0 тис. грн на оплату праці працівників обласних медичних закладів,
яка не була забезпечена бюджетними призначеннями під час затвердження
бюджету на 2019 рік.
Департаменту культури і туризму, національностей та релігій
облдержадміністрації – на 15 222,6 тис. грн для виплати заробітної плати з
нарахуваннями працівникам театрально-видовищних підприємств, яка під
час формування обласного бюджету на поточний рік не була забезпечена
бюджетними призначеннями в повному обсязі.
Департаменту соціального захисту населення обласної державної
адміністрації – на 1 152,9 тис. грн, в тому числі:
● на виплату одноразової матеріальної допомоги дітям загиблих
учасників АТО, ООС (згідно із змінами до Програми соціальної підтримки
учасників АТО, ООС, членів їх сімей, внесеними рішенням обласної ради від
26.06.2019) у сумі 380,0 тис. грн;
● на придбання продуктів харчування для Чернігівського геріатричного
пансіонату в сумі 729,9 тис. грн (кошти були терміново направлені на
встановлення бойлерів у зв’язку з відключенням гарячого водопостачання);
● на проведення поточного ремонту даху в обласному соціальному
гуртожитку для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, у
сумі 43,0 тис. гривень.
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Департаменту сім’ї, молоді та спорту облдержадміністрації – на
121,4 тис. грн для забезпечення виплати заробітної плати працівникам
Чернігівського регіонального центру з фізичної культури і спорту осіб з
інвалідністю „Інваспорт” у зв’язку з підвищенням розмірів посадових окладів
відповідно до змін у чинному законодавстві.
Департаменту екології та природних ресурсів облдержадміністрації –
на 390,7 тис. грн на утримання регіонального ландшафтного парку
„Міжрічинський”, створеного рішенням обласної ради від 04.04.2019
№ 15-17/VII та переданого цим же рішенням в управління Чернігівській
обласній державній адміністрації.
Обласній раді – на 593,4 тис. грн, в тому числі:
● для забезпечення виплати заробітної плати, у зв’язку зі зміною
посадових окладів відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від
19.06.2019 № 525 „Про внесення змін у додатки до постанови Кабінету
Міністрів України від 9 березня 2006 р. № 268”, у сумі 515,0 тис. грн;
● для виплати премії з відзначення переможців обласного конкурсу
журналістських робіт відповідно до рішення обласної ради від 26.06.2019
„Про внесення змін до рішення обласної ради від 28.03.2018 № 17-12/VII
„Про заснування Премії з відзначення переможців обласного конкурсу
журналістських робіт із тематики реформування місцевого самоврядування
та територіальної організації влади” у сумі 78,4 тис. гривень.
2. За рахунок перевиконання доходів спеціального фонду обласного
бюджету за надходженнями коштів від відчуження майна, що перебуває
в
комунальній
власності
(надходження
бюджету
розвитку),
збільшуються асигнування головним розпорядникам коштів цього
бюджету в сумі 10 728,4 тис. грн, із яких:
Управлінню освіти і науки облдержадміністрації – на 819,0 тис. грн
для реконструкції вузлів обліку газу в Сновській, Старобасанській та
Батуринській загальноосвітніх школах-інтернатах.
Управлінню
охорони
на 1 960,0 тис. грн, в тому числі:

здоров’я

облдержадміністрації

–

● на виготовлення ПКД „Реконструкція лікувального корпусу № 2 КНП
„Чернігівський обласний медичний центр соціально значущих та
небезпечних хвороб” Чернігівської обласної ради, за адресою: Чернігівська
обл., Чернігівський р-н, с. Новий Білоус, масив „Зелений” № 1 із
застосуванням енергозберігаючих та інноваційних технологій по
комплексній термомодернізації будівлі” у сумі 950,0 тис. грн (очікувана
загальна вартість робіт по об’єкту – 31,3 млн грн);
● на першу чергу робіт з капітального ремонту із застосуванням
енергозберігаючих
технологій
по
комплексній
термомодернізації
гуртожитку Чернігівського базового медичного коледжу в сумі
760,0 тис. грн;
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● на коригування проекту „Реконструкція очисних споруд КЛПЗ
„Чернігівський
обласний
протитуберкульозний
диспансер”
–
250,0 тис. грн (очікувана загальна вартість робіт по об’єкту – 13,7 млн грн).
Департаменту культури і туризму, національностей та релігій
облдержадміністрації – на 5 754,9 тис. грн, в тому числі:
● на виготовлення проектно-кошторисної документації „Капітальний
ремонт із застосуванням енергозберігаючих технологій по комплексній
термомодернізації
будівлі
Чернігівського
обласного
академічного
українського музично-драматичного театру ім. Т.Г. Шевченка за адресою:
м. Чернігів, проспект Миру, 23” в сумі 340,0 тис. грн (очікувана загальна
вартість робіт по об’єкту – 32,0 млн грн);
● на завершення ремонтних робіт будівель історико-меморіального
музею-заповідника П. Куліша „Ганнина пустинь” у сумі 814,9 тис. грн;
● на завершення ремонтних робіт в обласній універсальній науковій
бібліотеці ім. В.Г. Короленка, постраждалої від наслідків надзвичайної
ситуації, що сталася 30.06.2018, в сумі 4 600,0 тис. гривень.
Департаменту соціального захисту населення обласної державної
адміністрації – на 1 494,5 тис. грн, в тому числі:
● на реконструкцію димової труби автономної котельної установки
банно-прального комбінату без зміни зовнішніх геометричних параметрів в
Орлівському психоневрологічному інтернаті в с. Дачне Корюківського
району (з виготовленням проектно-кошторисної документації) в сумі
105,1 тис. грн;
● на завершення робіт із заміни віконних блоків у приміщенні баннопрального комбінату Орлівського психоневрологічного інтернату в сумі
124,6 тис. грн;
● на проведення капітального ремонту покрівлі господарського корпусу
(складських приміщень) Замглайського психоневрологічного інтернату в
сумі 164,8 тис. грн;
● на проведення капітального ремонту центрального входу до блоку "А"
Козелецького геріатричного пансіонату у сумі 1 100,0 тис. гривень.
Обласній раді – на 700,0 тис. грн, в тому числі:
● на поповнення статутного капіталу комунального підприємства
„Діловий центр” Чернігівської обласної ради в сумі 200,0 тис. грн;
● на поповнення статутного капіталу комунального підприємства
„Чернігівський обласний навчально-виробничий центр” Чернігівської
обласної ради в сумі 300,0 тис. грн;
● на поповнення статутного капіталу комунального підприємства
„Надія" Чернігівської обласної ради в сумі 200,0 тис. гривень.
3. За рахунок перевиконання доходів спеціального фонду обласного
бюджету за екологічним податком (надходження обласного фонду
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охорони
навколишнього природного
середовища)
збільшуються асигнування головним розпорядникам коштів цього
бюджету в сумі 2 000,0 тис. грн для фінансування заходів обласної програми
охорони навколишнього природного середовища Чернігівської області, із
яких:
Департаменту екології та природних ресурсів облдержадміністрації –
на 1 300,0 тис. грн;
Управлінню
охорони
на 700,0 тис. гривень.

здоров’я

облдержадміністрації

–

4. Уточнюються зміни, здійснені впродовж січня-серпня 2019 року,
керуючись частинами шостою, сьомою, восьмою статті 23 Бюджетного
кодексу України та пунктами 3, 14 і 15 рішення обласної ради від 20.12.2018
№ 2-16/VII „Про обласний бюджет на 2019 рік”, спільними розпорядженнями
голів обласної державної адміністрації та обласної ради, розпорядженнями
голови
облдержадміністрації,
директора
Департаменту
фінансів
облдержадміністрації.
Згідно з цими розпорядженнями головним розпорядникам коштів
обласного бюджету і бюджетам районів, міст обласного значення,
об’єднаних територіальних громад виділялись додаткові бюджетні
призначення за рахунок трансфертів з державного бюджету і вільного
залишку коштів загального та спеціального фондів обласного бюджету,
вносились зміни в межах загального обсягу асигнувань за програмною та
економічною класифікаціями видатків бюджету тощо.
Загалом в установленому порядку та в межах компетенцій прийнято 68
спільних розпоряджень голів облдержадміністрації і обласної ради, 15
розпоряджень голови облдержадміністрації та 135 розпоряджень директора
Департаменту фінансів облдержадміністрації про внесення змін до
бюджетних призначень головним розпорядникам коштів обласного бюджету
та про виділення додаткових міжбюджетних трансфертів бюджетам районів,
міст обласного підпорядкування і об’єднаних територіальних громад.
Враховуючи зазначене, протягом січня-серпня 2019 року шляхом
внесення змін до розпису обласного бюджету видаткова частина цього
бюджету збільшена на 367 269,4 тис. грн, у тому числі за рахунок
додаткових трансфертів з держбюджету та інших місцевих бюджетів області
– на 134 967,1 тис. грн (субвенцій з державного бюджету – 105 865,8 тис.
грн, субвенцій з інших місцевих бюджетів: 29 101,3 тис. грн – для
забезпечення хворих на цукровий діабет препаратами інсуліну,
співфінансування заходів в охороні здоров’я у сільській місцевості,
співфінансування інвестиційних програм тощо), від розподілу вільних
залишків коштів, що склались на 01.01.2019 – на 232 302,3 тис. грн, зокрема
залишків цільових трансфертів:
● стабілізаційної дотації, додаткової дотації на освіту та охорону
здоров’я – 6 935,0 тис. грн (для здійснення видатків з оплати праці
працівників загальноосвітніх навчальних закладів, крім педагогічних, оплати
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комунальних послуг і енергоносіїв у цих закладах і в медичних установах,
що утримуються з райбюджетів і бюджетів отг);
● освітньої субвенції – 50 900,4 тис. грн (у тому числі 47 528,7 тис. грн
виділені області наприкінці 2018 року відповідно до розпоряджень Кабінету
Міністрів України від 12.12.2018 № 964-р та від 18.12.2018 1012-р), які
відповідно до Порядку та умов надання освітньої субвенції з державного
бюджету місцевим бюджетам, затверджених постановою Кабінету Міністрів
України від 14.01.2015 № 6, розподілені Управлінню освіти і науки
облдержадміністрації та місцевим бюджетам області для оснащення
ресурсних кімнат у закладах загальної середньої освіти, де діють інклюзивні
та/або спеціальні класи (2 960,4 тис. грн), на оснащення закладів загальної
середньої освіти засобами навчання та обладнанням для кабінетів
природничо-математичних предметів (6 433,6 тис. грн), на забезпечення
належних санітарно-гігієнічних умов у приміщеннях закладів загальної
середньої освіти (38 134,7 тис. грн), на покращення матеріально-технічної
бази обласних установ освіти (3 371,7 тис. грн);
● медичної субвенції – 23 313,8 тис. грн, які відповідно до Порядку та
умов надання медичної субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам,
затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 23.01.2015 № 11,
розподілені Управлінню охорони здоров’я облдержадміністрації на
покращення матеріально-технічної бази обласних медичних закладів
(10 361,7 тис. грн), на лікування хворих на хронічну ниркову недостатність
методом гемодіалізу (12 882,1 тис. грн), для придбання ендопротезу з
механічним типом фіксації для проведення ендопротезування учасника АТО
(70,0 тис. грн);
● субвенції на здійснення заходів, спрямованих на розвиток системи
охорони здоров'я у сільській місцевості – 78 126,2 тис. грн (74 126,2 тис. грн
розподілені Управлінню капітального будівництва облдержадміністрації для
будівництва в області амбулаторій загальної практики сімейної медицини,
4 000,0 тис. грн – Управлінню охорони здоров’я облдержадміністрації для
закупівлі службового автотранспорту для медичних працівників існуючих
амбулаторій загальної практики сімейної медицини);
● субвенції для обласного бюджету на здійснення заходів щодо
соціально-економічного розвитку окремих територій – 8 469,0 тис. грн
(розподілені відповідним головним розпорядникам коштів обласного
бюджету для завершення робіт, які були розпочаті за рахунок цієї субвенції
в минулому році на 10 об’єктах обласної комунальної власності);
● субвенції на фінансове забезпечення будівництва, реконструкції,
ремонту і утримання автомобільних доріг загального користування місцевого
значення, вулиць і доріг комунальної власності у населених пунктах –
4 347,3 тис. грн (розподілені Управлінню капітального будівництва
облдержадміністрації на експлуатаційне утримання автомобільних доріг
загального користування місцевого значення);
● іншої субвенції з місцевих бюджетів – 365,0 тис. грн (розподілені
Управлінню охорони здоров’я облдержадміністрації на проведення
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працівників комунальних закладів охорони здоров’я, які працюють у сільській
місцевості, придбання якого здійснювалось за рахунок коштів субвенції з
державного бюджету на здійснення заходів, спрямованих на розвиток
системи охорони здоров’я у сільській місцевості (315,0 тис. грн), на
покращення матеріально-технічної бази комунального лікувальнопрофілактичного закладу „Чернігівський обласний онкологічний диспансер”
(50,0 тис. грн));
● іншої субвенції на співфінансування проектів будівництва амбулаторій
загальної практики сімейної медицини – 2 939,7 тис. грн (кошти виділені
Управлінню капітального будівництва облдержадміністрації) тощо.
5. За пропозицією Департаменту агропромислового розвитку, екології та
природних ресурсів облдержадміністрації (лист від 12.08.2019 № 06-13/2124)
між районними бюджетами перерозподіляється згідно з реальною потребою
інша субвенція (138,1 тис. грн), передбачена Департаменту фінансів
облдержадміністрації в частині міжбюджетних трансфертів, на фінансування
заходів програми передачі нетелей багатодітним сім’ям, які проживають у
сільській місцевості Чернігівської області.
6. За пропозицією Управління охорони здоров’я облдержадміністрації
(лист від 20.08.2019 № 04-71/4201) розподіляється за цільовим призначенням
нерозподілена медична субвенція відповідно до постанови Кабінету
Міністрів України від 23.01.2015 № 11 у сумі 1 962,3 тис. грн на виплату
заробітної плати працівникам медичних закладів.
7. За пропозицією Департаменту соціального захисту населення
облдержадміністрації (листи від 06.03.2019 від № 04-09/1954, від 14.08.2019
№ 04-09/5896) передаються кошти із загального фонду обласного бюджету
до спеціального фонду (бюджету розвитку) у сумі 437,7 тис. грн для
проведення ремонтних робіт з утеплення зовнішніх стін будівлі обласного
центру соціально-психологічної допомоги, в тому числі для виготовлення
проектно-кошторисної документації і її експертизи.
8. За рахунок розподілу асигнувань, що вивільнилися внаслідок
застосування заходів впливу за порушення бюджетного законодавства згідно
з пунктом 4 частини першої статті 117 Бюджетного кодексу України,
збільшуються асигнування Департаменту соціального захисту населення
облдержадміністрації в сумі 95,2 тис. грн на придбання продуктів харчування
для Чернігівського геріатричного пансіонату.
9. Показники додатків до рішення обласної ради „Про обласний бюджет
на 2019 рік” приведені у відповідність із уточненими бюджетними
призначеннями головних розпорядників коштів обласного бюджету.

Директор Департаменту фінансів
облдержадміністрації

Валерій ДУДКО

