ПРОГНОЗ
ОБЛАСНОГО БЮДЖЕТУ ЧЕРНІГІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
НА 2021 - 2022 РОКИ
1. Загальна частина.
Цей прогноз визначає основні напрями дій у середньостроковій перспективі,
які сприятимуть досягненню довгострокових стратегічних цілей.
Прогноз обласного бюджету Чернігівської області на 2021 - 2022 роки (далі –
Прогноз) розроблено на основі норм Бюджетного і Податкового кодексів України,
Прогнозу економічного і соціального розвитку України на 2020 - 2022 роки,
схваленого постановою Кабінету Міністрів України від 15.05.2019 № 555 (із
змінами, внесеними постановою Кабміну від 23.10.2019 № 883), Програми
діяльності Кабінету Міністрів України, схваленої постановою Верховної Ради
України від 04.10.2019 № 188-IX, Методичних рекомендацій щодо складання у
2019 році місцевих бюджетів на середньостроковий період, затверджених наказом
Міністерства фінансів України від 29.03.2019 № 130, листа Мінфіну від
18.10.2019 № 05110-14-6/26381 «Про обсяги міжбюджетних трансфертів на 2021 2022 роки у розрізі місцевих бюджетів», прогнозних макропоказників
економічного і соціального розвитку області на 2020 - 2022 роки, показників
галузевих обласних програм тощо.
Головна мета Прогнозу: створення дієвого механізму управління бюджетним
процесом, встановлення зв’язку між стратегічними цілями та можливостями
бюджету у середньостроковій перспективі, забезпечення прозорості,
передбачуваності, послідовності бюджетної політики, визначення фінансового
ресурсу обласного бюджету на середньострокову перспективу.
Основні завдання Прогнозу: планування реальних надходжень обласного
бюджету (на основі прогнозних макропоказників економічного і соціального
розвитку області з урахуванням зміни податкової бази і фактичного рівня
відповідних надходжень), видатків і кредитування бюджету (з урахуванням
пріоритетів розвитку галузей бюджетної сфери та можливостей дохідної бази
бюджету).
Основні принципи формування Прогнозу: збалансованість, обґрунтованість,
ефективність та результативність.
Положення щодо врахування цілей і пріоритетів бюджетної політики:
бюджетна політика на 2021 - 2022 роки спрямовуватиметься на подальшу
стабілізацію економіки, проведення структурних реформ у бюджетній сфері та
економіці, на вдосконалення міжбюджетних відносин на принципах
децентралізації фінансів, а також на забезпечення гідних умов життєдіяльності
кожного громадянина.
Очікувані результати: надходження до обласного бюджету (з урахуванням
трансфертів) на 2021 рік прогнозуються в сумі 2 405,8 млн грн, на 2022 рік –
2 507,0 млн грн (більше 2021 року на 101,2 млн грн або на 4,2%).
Можливі ризики невиконання прогнозних показників.
При несприятливих зовнішніх політичних, економічних та інших факторах,
які впливають на економіку України, і, як наслідок, на фінансово-економічну
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ситуацію області, ймовірне недосягнення запланованих темпів зростання фонду
оплати праці, що може призвести до невиконання прогнозних показників за
податком на доходи фізичних осіб, який в структурі доходів місцевих бюджетів
займає домінуючу позицію.
Таблиця 1
Прогнозні макропоказники економічного і соціального розвитку області на
2021 - 2022 роки, враховані під час розроблення прогнозу бюджету

Назва показника
Індекс промислового виробництва до попереднього року
Обсяг реалізованої промислової продукції у діючих цінах
Обсяг валової продукції сільського господарства по всіх
категоріях господарств (у цінах 2010 року)
Обсяг валової продукції сільського господарства по всіх
категоріях господарств у % до попереднього року
Обсяг капітальних інвестицій за рахунок усіх джерел
фінансування (у діючих цінах)
Обсяг прямих іноземних інвестицій (наростаючим
підсумком)
Зовнішньоторговельний оборот товарів
в т.ч. обсяг експорту
у % до попереднього року
в т.ч. обсяг імпорту
у % до попереднього року
Обсяг реалізованої продукції (робіт, послуг) малими
підприємствами
Обсяги обороту роздрібної торгівлі (за всіма каналами
реалізації)
Індекс фізичного обсягу обороту роздрібної торгівлі (у
порівняних цінах)
Середньооблікова кількість штатних працівників
Середньомісячна заробітна плата одного штатного
працівника
Фонд оплати праці штатних працівників (без малих
підприємств)
Фонд оплати праці працівників (штатних і нештатних),
зайнятих
економічною
діяльністю
(без
малих
підприємств)

Одиниця
виміру

2021 рік
(прогноз)

2022 рік
(прогноз)

%

101,2

101,5

млн грн

44 000,0

50 000,0

млн грн

12 854,0

13 175,0

102,5

102,5

10 500,0

11 500,0

465,0

475,0

1 285,7

1 340,3

864,9
105,0

909,8
105,9

420,8
102,9

430,5
102,3

млн грн

43 000,0

51 000,0

млн грн

21 930,0

23 035,0

%
тис. осіб

101,0
179,0

101,0
178,6

грн

11 020,0

12 560,0

млн грн

23 671,0

26 918,6

24 144,4

27 457,0

%
млн грн
млн дол.
США
млн дол.
США
млн дол.
США
%
млн дол.
США
%

млн грн

Індикативні
показники
соціально-економічного
використовувались під час складання Прогнозу:

розвитку,

які

- основні прогнозні макропоказники економічного і соціального розвитку
України;
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- прогнозні макропоказники
Чернігівської області;

економічного

і

соціального

розвитку

- прогнозні обсяги видобутку корисних копалин загальнодержавного
значення за видами корисних копалин;
- прибуток прибуткових підприємств;
- дані щодо кількості ліцензій, які планується видавати суб’єктам
господарювання упродовж 2021 - 2022 років уповноваженими в області органами
ліцензування;
- середньооблікова кількість штатних працівників;
- середньомісячна заробітна плата одного штатного працівника;
- фонд оплати праці працівників (штатних і нештатних), зайнятих
економічною діяльністю (без малих підприємств) тощо.
2. Основні індикативні прогнозні показники обласного бюджету.
Таблиця 2
Основні показники обласного бюджету на 2019 - 2022 роки
(грн)
Показник
Доходи (з трансфертами)
Видатки (з трансфертами)
Кредитування усього, у тому числі:
- надання кредитів з бюджету
- повернення кредитів до
бюджету
Фінансування (дефіцит «-» /
профіцит «+»)

2019 рік

2020 рік

2021 рік

2022 рік

5 745 703 630

2 645 704 906

2 405 837 870

2 506 971 709

5 983 904 603

2 641 289 806

2 399 422 770

2 500 056 609

4 415 100

4 415 100

6 415 100

6 915 100

4 415 100

7 382 400

9 882 400

9 947 800

0

-2 967 300

-3 467 300

-3 032 700

242 616 073

0

0

0

3. Дохідна спроможність обласного бюджету.
Основним джерелом надходжень обласного бюджету (без урахування
трансфертів з державного бюджету) в 2021-2022 роках є податок та збір на доходи
фізичних осіб, питома вага якого в загальній сумі доходів загального та
спеціального фондів бюджету становить близько 83,0%.
Обсяг надходжень податку та збору на доходи фізичних осіб розрахований із
урахуванням прогнозного обсягу фонду оплати праці, рівня середньої заробітної
плати, наданих Департаментом розвитку економіки та сільського господарства
обласної державної адміністрації, а також бази та ставок оподаткування доходів
фізичних осіб, визначених Податковим кодексом України. Під час розрахунку
надходжень враховано продовження оподаткування доходів фізичних осіб за
ставкою 18,0%, збереження діючого порядку визначення стандартної податкової
соціальної пільги у розмірі 50 відсотків прожиткового мінімуму.
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Таблиця 3
Доходи обласного бюджету на 2019 - 2022 роки
(загальний і спеціальний фонди)

(грн)
Показник
Загальний обсяг доходів - усього, у тому
числі:
міжбюджетні трансферти - усього, з них:
Базова дотація
Додаткова дотація з державного бюджету
місцевим бюджетам на здійснення переданих
з державного бюджету видатків з утримання
закладів освіти та охорони здоров'я
Субвенція з державного бюджету місцевим
бюджетам на розвитку системи екстреної
медичної допомоги
Освітня субвенція з державного бюджету
місцевим бюджетам
Медична субвенція з державного бюджету
місцевим бюджетам
Субвенція з державного бюджету місцевим
бюджетам на проєктні, будівельно-ремонтні
роботи, придбання житла та приміщень для
розвитку сімейних та інших форм виховання,
наближених до сімейних, та забезпечення
житлом дітей-сиріт, дітей, позбавлених
батьківського піклування, осіб з їх числа
Субвенція з державного бюджету місцевим
бюджетам на надання державної підтримки
особам з особливими освітніми потребами
Субвенція з державного бюджету місцевим
бюджетам на фінансове забезпечення
будівництва, реконструкції, ремонту і
утримання автомобільних доріг загального
користування місцевого значення, вулиць і
доріг комунальної власності у населених
пунктах
податкові надходження - усього, з них:
Податок та збір на доходи фізичних осіб
Податок на прибуток підприємств
Рентна плата за спеціальне використання
води
Рентна плата за користування надрами
Плата за використання інших природних
ресурсів
Екологічний податок
неподаткові надходження - усього, з них:
Частина
чистого
прибутку
(доходу)
державних або комунальних унітарних
підприємств та їх об'єднань, що вилучається
до відповідного бюджету, та дивіденди
(дохід), нараховані на акції (частки)
господарських товариств, у статутних
капіталах яких є державна або комунальна
власність
Плата за розміщення тимчасово вільних
коштів місцевих бюджетів
Інші надходження
Надходження коштів від відшкодування
втрат
сільськогосподарського
і
лісогосподарського виробництва
Плата за надання адміністративних послуг

2019 рік

2020 рік

2021 рік

2022 рік

5 745 703 630

2 645 704 906

2 405 837 870

2 506 971 709

4 762 568 123
40 049 900

1 551 545 800
59 539 900

1 250 234 800
61 576 300

1 173 291 200
72 285 200

532 762 500

253 868 600

119 704 300

0

0

34 102 700

33 578 600

33 578 600

160 523 400

153 427 100

175 623 500

187 336 600

786 456 100

206 353 600

0

0

25 618 700

34 201 800

20 335 300

20 299 600

12 850 900

10 390 800

13 499 300

15 388 200

531 720 900

798 927 700

825 917 500

844 403 000

856 442 637
763 782 000
41 315 000

988 825 578
905 692 300
32 500 000

1 042 274 175
959 803 897
31 687 000

1 210 008 483
1 127 380 205
31 695 000

12 600 000

13 450 000

13 500 000

13 550 000

22 630 000

22 508 000

22 608 000

22 708 000

3 000

1 000

1 000

1 000

16 112 637
114 464 505

14 674 278
103 423 528

14 674 278
106 828 895

14 674 278
111 972 025

942 000

223 000

239 000

1 483 000

10 000 000

10 000 000

10 000 000

10 000 000

200 000

70 000

70 000

70 000

95 000

100 000

105 000

150 000

19 318 200

19 283 500

19 278 600

19 309 000
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Надходження від орендної плати за
користування
цілісним
майновим
комплексом та іншим державним майном
Орендна плата за водні об'єкти (їх частини),
що надаються в користування на умовах
оренди
Радою
міністрів
Автономної
Республіки Крим, обласними, районними,
Київською та Севастопольською міськими
державними адміністраціями, місцевими
радами
Інші надходження
Доходи від операцій з кредитування та
надання гарантій
Власні надходження бюджетних установ
інші доходи
Кошти від відчуження майна, що належить
Автономній Республіці Крим та майна, що
перебуває в комунальній власності

1 770 000

4 400 000

4 357 200

4 575 000

79 000

152 200

175 000

201 200

1 430 215

981 488

981 488

981 488

15 600

28 000

28 000

28 000

80 614 490
12 228 365

68 185 340
1 910 000

71 594 607
6 500 000

75 174 337
11 700 000

12 228 365

1 910 000

6 500 000

11 700 000

Пріоритетні напрями розвитку бюджетоутворюючих галузей регіону та
основні завдання, що реалізуватимуться в області, щодо активізації
підприємницької діяльності наступні:
- поліпшення бізнес-клімату, створення сприятливих умов для стабільної та
ефективної роботи суб’єктів підприємництва, у тому числі в сільській місцевості,
підвищення рівня інвестиційної та інноваційної спроможності;
- стабілізація виробництва та поступове його нарощування у
пріоритетних галузях промисловості, підвищення конкурентоспроможності
продукції на ринках країн ЄС та інших, диверсифікація експорту;
- дерегуляція підприємницької діяльності та покращення середовища для
ведення бізнесу;
- впровадження енергозберігаючих заходів, розширення використання
альтернативних видів палива;
- технологічна модернізація діючих та створення нових підприємств з
виробництва та переробки сільськогосподарської продукції;
- спрощення доступу суб’єктів малого та середнього підприємництва до
фінансово-кредитних ресурсів;
- удосконалення ресурсно-інформаційної
інфраструктури підтримки підприємництва.

підтримки

та

розвиток

Заходи та інструменти підвищення рівня транспарентності процесу
оподаткування та рівня фіскальної й організаційної діяльності відповідних служб:
- проведення постійної роботи із виявлення, упередження, руйнування схем
ухилення від оподаткування платниками податків, у тому числі ліквідації джерел
походження тіньових коштів для виплати заробітної плати без сплати податку на
доходи фізичних осіб до відповідних бюджетів, усунення фактів нарахування на
підприємствах заробітної плати нижче законодавчо встановленого мінімуму;
- вжиття заходів з недопущення незаконного обігу підакцизних товарів,
функціонування тіньового ринку їх виробництва та реалізації;
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- оновлення грошової оцінки земель з метою приведення розміру орендної
плати у відповідність до чинного законодавства та ринкових умов;
- забезпечення дотримання принципів державної регуляторної політики,
зокрема прозорості та врахування громадської думки, під час підготовки,
прийняття і перегляду законодавства з оподаткування;
- здійснення масово-роз’яснювальної роботи серед населення через засоби
масової інформації щодо соціального значення легалізації праці та заробітної
плати, обов’язкового декларування доходів і сплати податків.
Фактори впливу на збільшення/зменшення надходжень платежів до бюджету:
- ріст середньомісячної заробітної плати одного штатного працівника;
- ріст фонду оплати праці працівників (штатних і нештатних), зайнятих
економічною діяльністю;
- ріст мінімальної заробітної плати;
- зміна індексу промислового виробництва до попереднього року.
4. Фінансове забезпечення пріоритетних напрямів розвитку.
Ключовим завданням бюджетної політики залишатиметься забезпечення
макроекономічної стабільності, стійкості та збалансованості бюджетної системи,
проведення реформування галузей бюджетної сфери, зокрема охорони здоров’я,
оптимізація мережі, штатів та контингентів установ, підняття соціальних
стандартів.
Подальше застосування програмно-цільового методу бюджетування буде
спрямоване на ефективність і результативність видатків на основі їх пріоритезації
та оцінки ступеня досягнення очікуваних результатів.
На середньострокову перспективу основними завданнями є:
- продовження реформи міжбюджетних відносин, побудованих на принципах
децентралізації фінансів та зміцнення фінансової основи місцевого
самоврядування,
підвищення
рівня
самостійності
органів
місцевого
самоврядування;
- підвищення ефективності управління бюджетними коштами шляхом
застосування дієвих методів економії бюджетних коштів;
- здійснення оптимізації витрат головних розпорядників коштів місцевих
бюджетів шляхом виключення непріоритетних та неефективних витрат та
подальшою оптимізації бюджетних програм.
В рамках реалізації Концепції реформування місцевого самоврядування та
територіальної організації влади буде продовжено процес утворення об’єднаних
територіальних громад.
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Таблиця 4
Видатки та надання кредитів обласного бюджету за функціональною ознакою
на 2019 - 2022 роки
(грн)
Код
ТПКВК
МБ

0100
1000
2000

3000
4000
5000

6000
7000
8000
9000
X

Найменування
Державне
управління
Освіта
Охорона здоров'я
Соціальний
захист та
соціальне
забезпечення
Культура i
мистецтво
Фізична культура
i спорт
Житловокомунальне
господарство
Економічна
діяльність
Інша діяльність
Міжбюджетні
трансферти
Усього

2019 рік

2020 рік

2021 рік

2022 рік

41 862 180

29 287 400

30 956 780

32 597 438

715 956 301
1 030 875 692

741 938 840
291 237 800

784 229 354
97 652 900

825 793 510
98 152 900

341 467 436

331 252 800

353 630 782

375 987 698

178 636 776

158 041 600

167 049 971

175 903 620

46 069 800

50 177 500

53 037 618

55 848 611

100 500

112 900

112 900

112 900

660 869 779

804 682 700

837 950 960

857 008 350

104 184 694

150 395 766

48 139 571

50 789 565

2 868 296 544

88 577 600

33 077 034

34 777 117

5 988 319 703

2 645 704 906

2 405 837 870

2 506 971 709

За видами діяльності головними завданнями бюджетної політики будуть такі.
Освіта
За рахунок коштів обласного бюджету утримуватимуться 49 закладів освіти,
із яких: 19 інтернатних закладів (2 606 вихованців), 8 професійно-технічних
закладів (2 147 учнів), 5 закладів фахової передвищої освіти (1323 учні), 10 інших
закладів (7917 учнів).
Пріоритетні завдання галузі будуть: забезпечення доступності високоякісної
освіти для громадян області незалежно від місця проживання, підвищення
конкурентоспроможності освіти, удосконалення системи результативних
показників оцінювання якості освіти, впорядкування мережі інтернатних закладів.
Основними напрямками політики до завершення 2022 року є:
● посилення адресності у наданні послуг закладами освіти;
● створення умов для переходу фінансування закладів освіти від принципу
утримання до принципу формування їх видатків, виходячи з кількості учнів та
стандарту вартості навчання одного учня (студента);
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● продовження реалізації державної політики у сфері реформування
загальної середньої освіти „Нова українська школа";
● оптимізація мережі навчальних закладів з урахуванням демографічних і
економічних чинників;
● формування замовлення на підготовку фахівців на основі впровадження
прогнозу потреб економіки регіону;
● забезпечення реалізації заходів щодо реорганізації інтернатних закладів,
розвитку сімейних форм виховання та удосконалення системи соціальних послуг
для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування;
● створення середовища для задоволення освітніх потреб учнів з
особливостями психофізичного розвитку, умов їх соціальної інтеграції в закладах
загальної середньої освіти;
● створення належних умов для здобуття високоякісної освіти дітьмисиротами, дітьми, позбавленими батьківського піклування, та дітьми з
особливими освітніми потребами;
● надання навчальним закладам більшої економічної самостійності,
розширення переліку платних освітніх послуг з метою раціонального поєднання
та ефективного використання бюджетних ресурсів;
● забезпечення у межах своїх повноважень розвитку різних форм
позашкільної освіти, в тому числі за місцем проживання дітей, формування
програм розвитку позашкільної освіти, спрямованих на творчий розвиток
особистості, виявлення та підтримку обдарованих дітей, талановитої молоді,
здійснення навчально-методичного керівництва із зазначених питань;
● організація оздоровлення, відпочинку і дозвілля вихованців та учнівської
молоді;
● реалізація права дітей на освіту із врахуванням особливих освітніх потреб у
навчанні і вихованні кожної дитини відповідно до принципів інклюзивної освіти;
● продовження формування мережі опорних закладів освіти, запровадження
профільного навчання, раціонального та ефективного використання наявних
ресурсів та матеріально-технічної бази;
● створення освітнього середовища для забезпечення якісної професійної
(професійно-технічної) освіти;
● постійне підвищення кваліфікації педагогічних працівників;
● участь у забезпеченні реалізації в області державної політики у сфері
освіти, наукової, науково-технічної, інноваційної діяльності, трансферу
технологій, інтелектуальної власності;
● забезпечення розвитку освітнього, творчого (інтелектуального), наукового
та науково-технічного потенціалу з урахуванням національно-культурних,
соціально-економічних, екологічних, демографічних та інших особливостей
області;
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● сприяння створенню умов для розвитку здібностей студентів у процесі
навчання та участі в науковій роботі, впровадження особистісно-зорієнтованих
технологій навчання та індивідуалізації навчального процесу;
● впровадження гендерно - орієнтовного бюджетування для підвищення
ефективності використання бюджетних коштів, що спрямовуються на галузь із
урахуванням потреб різних груп споживачів послуг.
Охорона здоров’я
За рахунок коштів обласного бюджету утримуватиметься 18 медичний заклад
з ліжковим фондом 3,3 тис. од., які надаватимуть послуги понад 1,0 млн жителів
області.
Пріоритетами розвитку галузі будуть: продовження запровадження нової
моделі фінансування системи охорони здоров’я, забезпечення рівного і
справедливого доступу населення, зокрема в сільській місцевості, до медичних
послуг належної якості, запобігання та зниження рівня захворюваності, а також
створення сприятливих для здоров’я умов життєдіяльності людини.
До завершення 2022 року передбачається забезпечити:
● перехід до розподілу коштів у галузі охорони здоров’я за принципом
оплати надання послуг, а не за принципом утримання медичних закладів, а саме
на оплату послуг із вторинної та третинної медичної допомоги за новим
механізмом у повному обсязі (в межах гарантованого державного пакету
медичної допомоги для всіх закладів охорони здоров’я) для чого необхідно
подовжити здійснення:
- комп’ютеризації закладів для забезпечення можливості фіксувати
інформацію про надані медичні послуги та для обміну інформацією з
Національною службою здоров'я України;
- підключення закладів до електронної системи охорони здоров'я;
- укладання договорів з Національною службою здоров'я України на надання
медичних послуг за програмою медичних гарантій;
● надання максимально можливої якісної, доступної медичної допомоги,
раціонального та ощадливого використання бюджетних коштів шляхом створення
і оснащення всім необхідним обладнанням лікарень інтенсивного
лікування;
● формування мережі медичних закладів інтенсивного та планового
лікування;
● реалізацію проєктів та заходів, спрямованих на розвиток системи охорони
здоров’я у сільській місцевості;
● удосконалення системи пільгового забезпечення населення медичними
послугами;
● забезпечення епідемічного благополуччя населення через зниження рівня
захворюваності на керовані інфекції в результаті широкого застосування
імунопрофілактики;
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● забезпечення необхідними лікарськими препаратами пацієнтів з діабетом І
та ІІ типів, серцево-судинними захворюваннями та бронхіальною астмою;
● удосконалення надання населенню екстреної медичної допомоги, в першу
чергу через функціонування єдиної диспетчерської служби області, придбання
сучасного, оснащеного необхідним обладнанням санітарного автотранспорту для
забезпечення вчасного доїзду до хворого;
● забезпечення виконання державних і обласних програм, спрямованих на
поліпшення показників здоров’я населення, стабілізацію ситуації із серцевосудинними захворюваннями, туберкульозом тощо, зокрема через забезпечення
медичних закладів витратними матеріалами та лікарськими засобами для
інгаляційної анестезії, медикаментами для швидкої медичної допомоги;
● удосконалення процесу управління на основі подальшого розвитку
інформаційного середовища системи охорони здоров’я.
Соціальний захист та соціальне забезпечення
Пріоритетними завданнями галузі будуть: реалізація державної соціальної
політики, спрямованої на підвищення розмірів соціальних стандартів і гарантій,
забезпечення соціальної підтримки осіб і сімей, які її потребуватимуть.
Упродовж 2021-2022 років передбачається забезпечити:
● впровадження інтегрованої системи соціального захисту;
● спрощення та наближення до людей соціальних послуг і сервісів в області,
підвищення їх якості та доступності;
● надання адміністративних послуг соціального характеру з використанням
програмного комплексу «Інтегрована інформаційна система «Соціальна громада»;
● забезпечення надання якісних соціальних, реабілітаційних та
психологічних послуг, послуг із оздоровлення і відпочинку, запровадження нових
підходів до організації їх надання.
Культура та мистецтво
Послуги надаватимуть 20 закладів культури обласного підпорядкування,
зокрема: 4 бібліотеки, 8 музеїв, 5 театрально-видовищних підприємств та 3 інші
установи.
Головними пріоритетами галузі будуть збереження, відтворення
примноження духовних і культурних здобутків українського народу.

та

Упродовж 2021-2022 років передбачається здійснити:
● запровадження системи державних стандартів щодо надання культурних
послуг населенню;
● забезпечення підвищення фахового та освітнього рівня працівників галузі;
● подальший розвиток туристичної галузі області та налагодження
міжнародного, міжрегіонального співробітництва у галузі культури і туризму;
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● сприяння проведенню наукових археологічних досліджень, охороннорятівних робіт, отриманню об’єктивної наукової інформації, використанню
історико-культурного потенціалу області;
● подальше вдосконалення механізму надання фінансової підтримки
театрально-видовищним підприємствам обласного підпорядкування;
● зміцнення та оновлення матеріально-технічної бази закладів культури;
● подальший розвиток та оновлення Менського зоологічного парку
загальнодержавного значення;
● впровадження гендерно-орієнтованого бюджетування для підвищення
ефективності використання бюджетних коштів, що спрямовуються на галузь із
урахуванням потреб різних груп споживачів послуг, які надаватимуться
установами культури.
Фізична культура і спорт
За рахунок коштів обласного бюджету утримуватимуться 10 спортивних
установ і організацій.
Головним пріоритетом галузі буде всебічне фізичне виховання та
становлення здорової нації, упорядкування мережі установ та чисельності їх
працівників згідно з потребою.
Упродовж 2021-2022 років передбачається здійснити:
● підвищення рівня залучення населення до занять фізичною культурою та
масовим спортом;
● удосконалення механізму утримання спортивних закладів;
● сприяння розвитку олімпійських, неолімпійських, параолімпійських та
дефлімпійських видів спорту;
● забезпечення підвищення фахового та освітнього рівня працівників галузі;
● створення стимулів для здорового способу життя й здорових умов праці
шляхом розвитку інфраструктури для занять спортом і активного відпочинку.
Молодіжні програми
Пріоритетами галузі будуть: створення умов для всебічного розвитку,
відпочинку та оздоровлення дітей та молоді, формування й утвердження у них
принципів любові і гордості за власну державу, її історію, мову, національних і
загальнолюдських цінностей, усвідомлення громадянського обов’язку та
зміцнення якостей патріота України.
Упродовж 2021-2022 років передбачається:
● сприяння ініціативі та активності молоді в усіх сферах життєдіяльності
суспільства, розширення участі молоді у формуванні й реалізації державної
молодіжної політики в області;
● надання інформаційно-методичної, організаційної та фінансової підтримки
громадським молодіжним і дитячим організаціям для реалізації їх програм,
спрямованих на розв’язання соціальних проблем молоді;
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● створення та розвиток ефективної системи національно-патріотичного
виховання;
● формування та утвердження української громадянської ідентичності та
громадянської свідомості молоді;
● забезпечення належних умов функціонування дитячих закладів
оздоровлення та відпочинку, в першу чергу, для соціально-незахищених та
пільгових категорій дітей.
Засоби масової інформації
Пріоритетними завданнями галузі буде забезпечення та підтримка належних
умов для ефективної реалізації на території області державної інформаційної
політики, зміцнення інформаційної безпеки, створення належних умов для
розвитку інститутів громадянського суспільства, широкого та об’єктивного
висвітлення регіональними ЗМІ напрямів державної політики, євроінтеграційних
процесів.
Упродовж 2021-2022 років передбачається:
● посилення інформаційної безпеки та протидії негативному впливу
інформаційної пропаганди на формування суспільної думки, недопущення
поширення матеріалів, що закликають до сепаратизму та тероризму;
● налагодження соціального партнерства органів виконавчої влади,
місцевого самоврядування та інститутів громадянського суспільства;
● врахування думки громадськості під час формування та реалізації
державної політики, залучення громадськості до участі у заходах з реалізації
державної та регіональної політики;
● підтримка роботи Громадської ради при обласній державній адміністрації,
інших консультативно-дорадчих органів;
● проведення конкурсів програм (проєктів, заходів) для інститутів
громадянського суспільства області, сприяння у реалізації громадських проєктів;
● сприяння поширенню в області меценатства та волонтерського руху.
Кредитування
Для надання пільгового довгострокового кредиту громадянам на будівництво
(реконструкцію) та придбання житла згідно з обласною програмою підтримки
розвитку житлового кредитування молоді планується виділити у 2021 році (за
умови продовження дії зазначеної програми) 5 000,0 тис. грн, у 2022 році – також
5 000,0 тис. гривень.
Упродовж 2021 та 2022 років обласною програмою підтримки
індивідуального житлового будівництва на селі „Власний дім” (за умови
продовження дії зазначеної програми) для надання державного пільгового
кредиту індивідуальним сільським забудовникам передбачено щорічний обсяг
фінансування загального і спеціального фондів бюджету в сумі 16 600,0 тис.
гривень. Цей напрямок кредитування є пріоритетним для Чернігівщини, оскільки
за час впровадження вказаної програми система пільгового кредитування набула
надзвичайної популярності серед селян області.
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Таблиця 5
Видатки та надання кредитів головних розпорядників коштів
обласного бюджету на 2019 - 2022 роки
(грн)
Код відомчої
класифікації
0100000
0200000
0600000

0700000

0800000

0900000

1000000

1100000

1200000

1500000

1600000

2300000

2700000

2800000

2900000

3700000
X

Найменування головного
розпорядника коштів
обласного бюджету
Чернігівська обласна рада
(виконавчий апарат)
Чернігівська обласна державна
адміністрація
Управління освіти і науки
Чернігівської обласної державної
адміністрації
Управління охорони здоров'я
Чернігівської обласної державної
адміністрації
Департамент соціального захисту
населення Чернігівської обласної
державної адміністрації
Служба у справах дітей
Чернігівської обласної державної
адміністрації
Департамент культури і туризму,
національностей та релігій
Чернігівської обласної державної
адміністрації
Департамент сім'ї, молоді та
спорту Чернігівської обласної
державної адміністрації
Департамент житловокомунального господарства та
паливно-енергетичного
комплексу Чернігівської обласної
державної адміністрації
Управління капітального
будівництва Чернігівської
обласної державної адміністрації
Управління містобудування та
архітектури Чернігівської
обласної державної адміністрації
Департамент інформаційної
діяльності та комунікацій з
громадськістю Чернігівської
обласної державної адміністрації
Департамент розвитку економіки
та сільського господарства
Чернігівської обласної державної
адміністрації
Департамент екології та
природних ресурсів Чернігівської
обласної державної адміністрації
Департамент з питань цивільного
захисту та оборонної роботи
Чернігівської обласної державної
адміністрації
Департамент фінансів
Чернігівської обласної державної
адміністрації
Усього

2019 рік

2020 рік

2021 рік

2022 рік

37 050 780

26 104 100

27 592 000

29 054 400

2 353 400

2 434 300

2 573 100

2 709 400

604 207 131

614 287 640

649 302 035

683 715 043

1 106 034 298

348 200 700

164 867 558

168 925 057

312 044 618

297 988 200

318 470 100

338 963 500

21 206 200

22 287 600

23 557 993

24 806 567

251 109 202

238 590 600

252 190 264

265 556 348

51 014 490

53 301 800

56 720 207

59 620 627

984 128

984 000

984 000

984 000

636 021 998

798 927 700

825 917 500

844 403 000

300 000

300 000

300 000

300 000

4 044 500

4 281 800

4 525 863

4 765 733

7 015 000

6 900 000

18 355 000

19 900 000

7 909 922

16 757 666

17 757 616

17 757 616

8 846 240

8 287 700

9 147 600

10 233 300

2 938 177 796

206 071 100

33 577 034

35 277 117

5 988 319 703

2 645 704 906

2 405 837 870

2 506 971 709
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5. Реалізація інвестиційних програм (проєктів).
У 2021-2022 роках продовжується співфінансування інвестиційних проєктів,
що реалізуються за рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку, в
галузях охорони здоров’я, освіти та культури.
Таблиця 6
Бюджетні програми обласного бюджету, які забезпечують виконання
інвестиційних проєктів у 2019 - 2022 роках
(грн)
Код
ПКВК
МБ

Найменування
бюджетної
програми

Найменування проєкту
(об’єкта), строк
реалізації

2019 рік

0617363

Реалізація інвестиційних
програм і проєктів за
рахунок субвенції на
здійснення заходів щодо
соціально-економічного
розвитку окремих територій

Капітальний ремонт частини покрівлі
навчального корпусу Комунального
закладу «Яблунівська спеціалізована
школа-інтернат I-III ступенів з
поглибленим вивченням окремих
предметів та курсів» Чернігівської
обласної ради, що знаходиться за
адресою: вул. Яблунева,17, с.
Яблунівка Прилуцького району

392 430

0617363

Реалізація інвестиційних
програм і проєктів за
рахунок субвенції на
здійснення заходів щодо
соціально-економічного
розвитку окремих територій

Придбання меблів та обладнання для
комунального закладу «Сосницький
навчально-реабілітаційний центр»
Чернігівської обласної ради

70 450

0717361

Співфінансування
інвестиційних проєктів, що
реалізуються за рахунок
коштів державного фонду
регіонального розвитку

0717361

Співфінансування
інвестиційних проєктів, що
реалізуються за рахунок
коштів державного фонду
регіонального розвитку

0717361

Співфінансування
інвестиційних проєктів, що
реалізуються за рахунок
коштів державного фонду
регіонального розвитку

0717361

Співфінансування
інвестиційних проєктів, що
реалізуються за рахунок
коштів державного фонду
регіонального розвитку

0717363

0717363

Реалізація інвестиційних
програм і проєктів за
рахунок субвенції на
здійснення заходів щодо
соціально-економічного
розвитку окремих територій
Реалізація інвестиційних
програм і проєктів за
рахунок субвенції на
здійснення заходів щодо
соціально-економічного

Комунальний лікувальнопрофілактичний заклад
«Чернігівський обласний
онкологічний диспансер» по просп.
Миру, 211, в м. Чернігові реконструкція будівлі променевої
терапії (радіологія) (коригування)
Реконструкція будівлі хірургічного
корпусу КНП «Чернігівська обласна
лікарня» в м. Чернігів, вул.
Волковича,25 (відділення
інтервенційне)
Реконструкція двоповерхової
прибудови під відділення екстреної
медичної допомоги, розташованої за
адресою: м. Чернігів, вул. Шевченка
160-А з застосуванням
енергозберігаючих технологій по
комплексній термомодернізації
будівлі
Капітальний ремонт з застосуванням
енергозберігаючих технологій по
комплексній термомодернізації
будівель лікувально-профілактичних
корпусів відділень №1-2, 5-6, 9-10,
№16 та переходи між ними, 3-х
поверхова будівля, 5-ти поверхова
будівля комплекс №2 КЛПЗ
«Чернігівська обласна
психоневрологічна лікарня» за
адресою: 15524, Чернігівський
район, Халявинська сільська рада, 4ий км Гомельського шосе, буд.6, з
виділенням черговості

2020
рік

1 445 819

1 166 942

565 020

1 400 520

720 000

723 000

Закупівля спортивного майданчика
для Ніжинського медичного коледжу
Чернігівської обласної ради

150 000

Закупівля медичного обладнання,
комп’ютерної техніки, меблів для
Ніжинського відділення екстреної
(швидкої) медичної допомоги ЛПЗ
«Обласний центр екстреної медичної

100 000

2021
рік

2022
рік

15
розвитку окремих територій

0717363

0717363

0717363

0817361

0817363

0817363

Реалізація інвестиційних
програм і проєктів за
рахунок субвенції на
здійснення заходів щодо
соціально-економічного
розвитку окремих територій
Реалізація інвестиційних
програм і проєктів за
рахунок субвенції на
здійснення заходів щодо
соціально-економічного
розвитку окремих територій
Реалізація інвестиційних
програм і проєктів за
рахунок субвенції на
здійснення заходів щодо
соціально-економічного
розвитку окремих територій
Співфінансування
інвестиційних проєктів, що
реалізуються за рахунок
коштів державного фонду
регіонального розвитку
Реалізація інвестиційних
програм і проєктів за
рахунок субвенції на
здійснення заходів щодо
соціально-економічного
розвитку окремих територій
Реалізація інвестиційних
програм і проєктів за
рахунок субвенції на
здійснення заходів щодо
соціально-економічного
розвитку окремих територій

1017361

Співфінансування
інвестиційних проєктів, що
реалізуються за рахунок
коштів державного фонду
регіонального розвитку

1017361

Співфінансування
інвестиційних проєктів, що
реалізуються за рахунок
коштів державного фонду
регіонального розвитку

1017363

1017363

1017363

1117363

допомоги та медицини катастроф»
Чернігівської обласної ради
Реконструкція будівлі хірургічного
корпусу КЛПЗ «Чернігівська обласна
лікарня» по вул. Волковича, 25 в м.
Чернігові (улаштування приймальнодіагностичного відділення)

1 038 971

Придбання обладнання для КЛПЗ
«Чернігівський обласний
онкологічний диспансер» м. Чернігів,
проспект Миру, 211

4 170 470

Закупівля комплектів валіз для
швидкої допомоги для Ніжинського
відділення екстреної (швидкої)
медичної допомоги ЛПЗ «Обласний
центр екстреної медичної допомоги
та медицини катастроф»
Реконструкція з впровадженням
комплексних заходів з теплореновації
будівель комунальної установи
«Обласний центр комплексної
реабілітації дітей з інвалідністю
«Відродження» Чернігівської
обласної ради по вул. Доценка, 34, м.
Чернігів

15 965

1 142 500

Придбання реабілітаційного
обладнання для Ніжинського
дитячого будинку-інтернату

45 000

Капремонт будівлі 1 корпусу
Чернігівського геріатричного
пансіонату розташованого за адресою
м. Чернігів вул. Л. Пашина, 12

204 970

Чернігівський обласний академічний
український музично-драматичний
театр імені Т. Г. Шевченка по просп.
Миру, 23, в м. Чернігові —
реконструкція будівлі із
застосуванням заходів теплореновації
Реставраційний ремонт з
комплексною термомодернізацією та
реновацією пам'ятки архітектури
місцевого значення будівлі
Обласного комунального концертновидовищного підприємства
«Чернігівський обласний
філармонійний центр фестивалів та
концертних програм» з виділенням
черговості

205 600

466 382

Реалізація інвестиційних
програм і проєктів за
рахунок субвенції на
здійснення заходів щодо
соціально-економічного
розвитку окремих територій
Реалізація інвестиційних
програм і проєктів за
рахунок субвенції на
здійснення заходів щодо
соціально-економічного
розвитку окремих територій
Реалізація інвестиційних
програм і проєктів за
рахунок субвенції на
здійснення заходів щодо
соціально-економічного
розвитку окремих територій

Закупівля мультимедійного та
звукового обладнання для КВНЗ
«Ніжинський коледж культури і
мистецтв імені Марії Заньковецької»
Чернігівської обласної ради

101 894

Закупівля звукового обладнання,
мікрофонів та гучномовців для КВНЗ
«Ніжинський коледж культури і
мистецтв імені Марії Заньковецької»
Чернігівської обласної ради

100 000

Придбання транспортного засобу для
Комунального закладу «Ніжинський
академічний український
драматичний театр
ім. М. М. Коцюбинського»

600 000

Виконання інвестиційних
проєктів в рамках здійснення
заходів щодо соціальноекономічного рзвитку
окремих територій

Розробка проєктно-кошторисної
документації по реконструкції
об'єкту: «Реконструкція будівель
кінотеатру та гаражу КУ
«Чернігівський обласний молодіжний
центр» Чернігівської обласної ради
для створення хабу соціального
партнерства, підприємництва та

610 890

1 075 900

2 443 850

2 011 670
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1517361

1517361

Співфінансування
інвестиційних проєктів, що
реалізуються за рахунок
коштів державного фонду
регіонального розвитку
Співфінансування
інвестиційних проєктів, що
реалізуються за рахунок
коштів державного фонду
регіонального розвитку

1517361

Співфінансування
інвестиційних проєктів, що
реалізуються за рахунок
коштів державного фонду
регіонального розвитку

1517361

Співфінансування
інвестиційних проєктів, що
реалізуються за рахунок
коштів державного фонду
регіонального розвитку

1517361

Співфінансування
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інституційного розвитку в
Чернігівській області зі знесенням
будівлі майстерні по вул.
Магістратській, 3 в м. Чернігові з
виділенням черговості.
Спеціалізована дитячо-юнацька
школа олімпійського резерву з
футболу «Юність» по просп.
Перемоги, 110, у м. Чернігові —
реконструкція стадіону
Капітальний ремонт будівлі за
адресою: м. Чернігів, вул.
Преображенська, 12 під Центр
підтримки підприємництва, інновацій
та стартапів Чернігівської області
Будівля головного корпусу
комунально-лікувального
профілактичного закладу
«Чернігівська обласна дитяча
лікарня» по вул. Пирогова, 16, в м.
Чернігові — капітальний ремонт із
застосуванням енергозберігаючих
технологій по комплексній
термомодернізації
Кінотеатр комунальної установи
«Чернігівський обласний молодіжний
центр» Чернігівської обласної ради
по вул. Магістратській, 3, у м.
Чернігові — реконструкція будівлі
для створення Хабу соціального
партнерства, підприємництва та
інституційного розвитку в
Чернігівській області з виділенням
черговості (перша, третя черги)
Григорівська загальноосвітня школа
I—III ступеня на 11 класів у с.
Григорівка Бахмацького району —
будівництво з виділенням черговості
(коригування) (перша черга)
Журавська загальноосвітня школа I—
III ступеня імені Г. Ф. Вороного у с.
Журавка Варвинського району —
реконструкція із впровадженням
комплексних заходів з теплореновації
з виділенням черговості (перша
черга)

3 569 402

575 000

845 173

1 168 704

4 553 157

834 763

Кінотеатр «Літній» по вул. Б.
Майстренка, 8, у м. НовгородіСіверському — реконструкція під
спортивну залу (коригування)

509 571

Пологово-гінекологічне відділення по
вул. Жовтневій, 66, в м. Бахмачі —
реконструкція з застосуванням
енергозберігаючих технологій

183 963

Школа № 5 на 520 місць по вул.
Вокзальній в м. Носівка - будівництво

1 644 025

Ріпкинська загальноосвітня школа I–
III ступеня № 2, по вул. Пирогова, 5,
у смт Ріпки – капітальний ремонт
покрівлі з виділенням черговості:
перша черга – утеплення перекриття
корпусу № 1; друга черга – утеплення
покриття корпусу № 2; третя черга –
утеплення

2 451 506

Коригування РП школи № 5 на 520
місць по вул. Вокзальній в м. Носівка
(Коригування № 2)

36 231

Реконструкція дитячого садка в с.
Богданівка, вул. Широка, 30
Прилуцького району Чернігівської
області ( в т.ч. оплата проєктновишукувальних робіт та експертизи)
Амбулаторія загальної практики
сімейної медицини (на 1-2 лікаря) по
вул. Лесі Українки, 6в, в с. Бахмач,

2 402 865

4 365 359

1 948 850
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Бахмацького району Чернігівської
області – будівництво (в т.ч. оплата
проєктно - вишукувальних робіт та
експертизи)
Амбулаторія загальної практики
сімейної медицини (на 1-2 лікаря) по
вул. Незалежності, в с. Журавка
Варвинського району Чернігівської
області – будівництво (в т.ч. оплата
проєктно - вишукувальних робіт та
експертизи)
Амбулаторія загальної практики
сімейної медицини (на 1-2 лікаря) по
вул. Амосова в с. Хоробичі
Городнянського району Чернігівської
області - будівництво (в т.ч. оплата
проєктно - вишукувальних робіт та
експертизи)
Амбулаторія загальної практики
сімейної медицини (на 1-2 лікаря) по
вул. Центральній, 4/1, в селищі
Тростянець Ічнянського району
Чернігівської області – будівництво
(в т.ч. оплата проєктновишукувальних робіт та експертизи)
Амбулаторія загальної практики
сімейної медицини (на 1-2 лікаря) по
вул. Миру, 190, в с. Грем'яч
Новгород-Сіверського району
Чернігівської області – будівництво
(в т.ч. оплата проєктновишукувальних робіт та експертизи)
Амбулаторія загальної практики
сімейної медицини (на 3-4 лікаря) по
вул. Перемоги, 2Б, в с. Киїнка
Чернігівського району Чернігівської
області – будівництво (в т.ч. оплата
проєктно-вишукувальних робіт та
експертизи)
Амбулаторія загальної практики
сімейної медицини (на 1-2 лікаря) по
вул. Незалежності, 28а, в с. Кобижча
Бобровицького району Чернігівської
області – будівництво (в т.ч. оплата
проєктно - вишукувальних робіт та
експертизи)
Амбулаторія загальної практики
сімейної медицини (на 3-4 лікаря) по
вул. Шевченка, 25, в с. Вертіївка
Ніжинського району Чернігівської
області – будівництво (в т.ч. оплата
проєктно - вишукувальних робіт та
експертизи)
Амбулаторія загальної практики
сімейної медицини (на 1-2 лікаря) по
вул. Центральній, в с. Високе
Борзнянського району Чернігівської
області - будівництво (в т.ч. оплата
проєктно - вишукувальних робіт та
експертизи)
Амбулаторія загальної практики
сімейної медицини (на 1-2 лікаря) по
вул. Розумовських, в с. Лемеші
Козелецького району Чернігівської
області - будівництво (в т.ч. оплата
проєктно-вишукувальних робіт та
експертизи)
Амбулаторія загальної практики
сімейної медицини (на 1-2 лікаря) по
вул. Кільцевій в с. Нехаївка
Коропського району Чернігівської
області – будівництво (в т.ч. оплата
проєктно-вишукувальних робіт та
експертизи)
Амбулаторія загальної практики
сімейної медицини (на 1-2 лікаря) по
вул. Шевченка, 94, в с. Салтикова
Дівиця Куликівського району
Чернігівської області - будівництво
(в т.ч. оплата проєктновишукувальних робіт та експертизи)

4 367 149

4 354 944

4 347 487

4 217 940

6 404 504

4 362 707

6 199 110

4 354 950

4 410 500

4 348 720

4 350 303
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Амбулаторія загальної практики
сімейної медицини (на 1-2 лікаря) по
вул. Молодіжній, в с. Стольне
Менського району Чернігівської
області - будівництво (в т.ч. оплата
проєктно-вишукувальних робіт та
експертизи)
Амбулаторія загальної практики
сімейної медицини (на 3-4 лікаря) по
вул. Олександра Агєєва, 51а в
смт Парафіївка Ічнянського району
Чернігівської області - будівництво
(в т.ч. оплата проєктновишукувальних робіт та експертизи)
Амбулаторія загальної практики
сімейної медицини (на 1-2 лікаря) по
вул. Квітковій, 19, в с. Плиски
Борзнянського району Чернігівської
області - будівництво (в т.ч. оплата
проєктно-вишукувальних робіт та
експертизи)
Амбулаторія загальної практики
сімейної медицини (на 1-2 лікаря) по
вул. Шлях, в с. Чорнотичі
Сосницького району Чернігівської
області - будівництво (в т.ч. оплата
проєктно-вишукувальних робіт та
експертизи)
Амбулаторія загальної практики
сімейної медицини (на 1-2 лікаря) по
вул. Перемоги, в с. Тур'я Сновського
району Чернігівської області –
будівництво (в т.ч. оплата проєктновишукувальних робіт та експертизи)
Амбулаторія загальної практики
сімейної медицини (на 1-2 лікаря) по
вул. Центральній, в смт Холми
Корюківського району Чернігівської
області – будівництво (в т.ч. оплата
проєктно-вишукувальних робіт та
експертизи)
Капітальний ремонт будівель та
інженерних мереж Любецького
психоневрологічного інтернату, с.
Пересаж, вул. Квітнева, 1,
Ріпкинського району, Чернігівської
області
Теплореновація (утеплення фасаду з
заміною віконних блоків) та
капітальний ремонт будівель
Козелецького геріатричного
пансіонату з виділенням черговості
об’єктів

4 337 181

6 315 410

4 345 010

4 212 945

4 364 951

4 325 071

116 071 903

445 130

7 102 150

7 102 150

1 265 980

750 380

750 380

9 303 230

9 864 200

7 852 530

6. Міжбюджетні відносини.
Пріоритетом державної бюджетної політики на середньострокову
перспективу в частині регулювання міжбюджетних відносин є забезпечення
самостійності місцевих бюджетів, зміцнення їх фінансової спроможності,
підвищення прозорості та ефективності управління бюджетними коштами на
місцевому рівні.
Упродовж 2020 та у 2021-2022 роках передбачається здійснити:
● підтримку стійкого економічного та соціального розвитку області з
урахуванням збалансування загальнодержавних і регіональних інтересів;
● узгодження пріоритетів і дій органів виконавчої влади, органів місцевого
самоврядування щодо регіонального розвитку, зміцнення зв'язків між
територіями;
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● удосконалення програмно-цільового методу бюджетування на рівні
місцевих бюджетів, механізму розрахунку обсягів міжбюджетних трансфертів з
урахуванням критеріїв повноти надання гарантованих соціальних послуг та
наближення їх до безпосереднього споживача;
● продовження та завершення процесу об’єднання територіальних громад,
забезпечення достатнім фінансовим ресурсом місцевих бюджетів цих громад,
розвиток інфраструктури.
Таблиця 7
Індикативні прогнозні показники міжбюджетних трансфертів обласному бюджету
з державного бюджету на 2019 - 2022 роки
(грн)
2019 рік

2020 рік

2021 рік

2022 рік

Базова дотація

40 049 900

59 539 900

61 576 300

72 285 200

Додаткова дотація місцевим
бюджетам
на
здійснення
переданих
з
державного
бюджету видатків з утримання
закладів освіти та охорони
здоров’я

532 762 500

253 868 600

119 704 300

0

4 189 755 723

1 238 137 300

1 068 954 200

Назва показника

Субвенції

1 101 006 000

