
ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА  
ДО ЗВІТУ ПРО ВИКОНАННЯ ОБЛАСНОГО БЮДЖЕТУ 

ЗА І ПІВРІЧЧЯ 2014 РОКУ 
 

 За І півріччя 2014 року обсяг доходної частини 
обласного бюджету становив 1 432 289,6 тис. грн., з них 
надходження до загального фонду 1 350 572,3 тис. грн., 

спеціального фонду – 81 717,3 тис. грн.  

Субвенції з 
державного бюджету 

844 259,2 тис.грн.
58,9 відс.

Дотації з державного 
бюджету 

331 324,0 тис.грн. 
23,1 відс.

Власні та закріплені 
доходи загального 

фонду 
202 701,0 тис.грн.

14,2 відс.
Власні та закріплені 
доходи спеціального 

фонду
47 798,2 тис.грн.

3,4 відс.

Субвенції з місцевих 
бюджетів

6 207,2 тис.грн. 
0,4 відс.

Структура доходів обласного бюджету за І півріччя 2014 року

  За І півріччя 2014 року до загального фонду обласного бюджету (без 
трансфертів) надійшло 202 701,0 тис. грн. власних та закріплених доходів, що 
становить 103,1 відс. до завдання на відповідний період. 

Податок на 
доходи фізичних 

осіб
176215,1 тис.грн.

86,9 відс.

Збори та плата за 
спеціальне 
використання 
природних 
ресурсів

15947,0 тис.грн.
7,8 відс.

Адміністративні 
збори 

та платежі
10260,8 тис.грн.

5,1 відс.
Податок на 
прибуток

91,8 тис.грн.
0,1 відс.

Всі інші платежі
186,3 тис.грн.

0,1 відс.

Структура доходів загального фонду обласного бюджету
за І півріччя 2014 року (без трансфертів)

 

Доходи 
бюджету 
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В складі доходів обласного бюджету 176 215,1 тис. грн. податку на доходи 
фізичних осіб (103,4 відс. до завдання),  15 947,0 тис. грн. зборів та плати за 
спеціальне використання природних ресурсів (104,1 відс.), 10 260,8 тис. грн. 
адміністративних зборів та платежів (98,3 відс.), 91,8 тис. грн. податку на 
прибуток підприємств обласної комунальної власності (30,4 відс.), 186,3 тис. 
грн. всіх інших платежів. 

До спеціального фонду обласного бюджету надійшло 47 798,2 тис. грн. 
власних доходів, з них власні надходження бюджетних установ – 43 350,6 тис. 
грн., екологічний податок  – 2 814,4 тис. грн., податки на власність – 935,2 тис. 
грн., кошти від відчуження комунального майна – 507,1 тис. грн., всі інші 
надходження – 190,9 тис. грн. 

 

Власні надходження 
бюджетних установ; 

43 350,6 тис. грн.
(90,7 відс.)

Податки на власність; 
935,2 тис. грн.

(2,0 відс.)

Екологічний податок; 
2 814,4 тис. грн.

(5,9 відс.)

Надходження коштів від 
відшкодування втрат 

сільськогосподарського і 
лісогосподарського 

виробництва ; 
54,9 тис. грн.

(0,1 відс.)

Кошти від відчуження 
майна, що перебуває в 

комунальній власності; 
507,1 тис. грн.

(1,1 відс.)

Всі інші платежі; 
136,0 тис. грн.

(0,2 відс.)

 
У складі доходів враховано 1 175 583,2 тис. грн. міжбюджетних 

трансфертів з державного бюджету (331 324,0 тис. грн. дотацій та 
844 259,2 тис. грн. субвенцій) та 6 207,2  тис. грн. субвенцій з місцевих 
бюджетів. 



 3

Видатки загального фонду обласного бюджету з 
урахуванням переданих іншим бюджетам трансфертів 
виконані у сумі 1 301 224,2 тис.грн., що становить 

90,6 відс. до уточнених призначень періоду, спеціального – 64 313,2 тис. грн. 

січень-червень 2013 року січень-червень 2014 року

433 855,7 458 389,7 

41 287,2 43 187,8 

714 637,1 

863 959,9 

тис.грн.

 
Із загального фонду бюджету на утримання установ обласного 

підпорядкування, фінансування обласних програм і заходів спрямовано 
458 389,7 тис.грн., передано міжбюджетних трансфертів іншим бюджетам – 
842 834,5 тис.грн. 

 
На захищені статті витрат використано 419 365,3 тис. грн. (90,7 відс. до 

уточнених призначень на період), у тому числі оплата праці і нарахування на 
заробітну плату – 280 429,4 тис. грн. (93,2 відс.), медикаменти та 

Видатки 
загального фонду 
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перев'язувальні матеріали – 27 359,6 тис. грн. (86,6 відс.), продукти харчування 
– 21 926,1 тис. грн. (87,0 відс.), оплата комунальних послуг та енергоносіїв – 
36 437,1 тис. грн. (76,0 відс.), вищі заклади освіти I та II рівнів акредитації – 
35 804,5 тис. грн. (96,6 відс.), соціальне забезпечення – 17 408,6 тис. грн. 
(89,1 відс.) (додаток 1). 

Державне управління; 
2 012,7 тис. грн.

(0,4 відс.) Освіта; 
157 466,4 тис. грн.

(34,4 відс.)

Охорона здоров'я; 
223 230,8 тис. грн.

(48,7 відс.)

Соціальний захист та 
соціальне 

забезпечення; 
43 698,6 тис. грн.

(9,5 відс.)

Культура і мистецтво; 
22 102,0 тис. грн.

(4,8 відс.)

Фізична культура і 
спорт; 

6 080,9 тис. грн.
(1,3 відс.)

Інші видатки; 
3 798,3 тис. грн.

(0,9 відс.)

 
На утримання установ та закладів освіти спрямовано 34,4 відс. загального 

обсягу видатків, охорони здоров’я – 48,7 відс., соціального захисту та 
соціального забезпечення – 9,5 відс., культури і мистецтва – 4,8 відс., фізичної 
культури і спорту – 1,3 відс., інші галузі – 1,3 відс. 

На організацію та проведення обласних заходів по КТКВ 250404 "Інші 
видатки" відповідно до розпоряджень обласної державної адміністрації 
спрямовано 150,1 тис. грн., з резервного фонду використано 30,0  тис. грн. 
(додатки 2-3). 

На реалізацію окремих програм з обласного бюджету профінансовано 
7 973,6 тис. грн. (додаток 4). 

 
Видатки  спеціального  фонду  обласного  бюджету 

(без міжбюджетних трансфертів) за І півріччя 2014 року 
виконані у сумі 43 187,8 тис. грн.  

 
 

За рахунок власних надходжень бюджетних установ 
зі спеціального фонду обласного бюджету 
профінансовано 40 896,6 тис. грн., у тому числі по 
закладах освіти – 10 743,5 тис. грн., охорони здоров'я – 
19 421,7 тис. грн., соціального захисту та соціального 

забезпечення – 10 167,2 тис. грн., культури і мистецтва – 533,9 тис. грн., 
фізичної культури і спорту – 30,3 тис. грн. 

Видатки бюджетних 
установ за рахунок 
власних надходжень 

Видатки 
спеціального 

фонду бюджету 
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Надходження бюджету розвитку за 6 місяців 2014 року 
склали 11 584,6 тис. грн. (передані із загального фонду власні 
кошти обласного бюджету – 4 764,7  тис. грн., повернення 

кредитів, що надавалися з місцевих бюджетів на будівництво (реконструкцію) 
та придбання житла та відсотки, за користування довгостроковим кредитом – 
225,7  тис. грн., субвенція з інших бюджетів на виконання інвестиційних 
проектів – 6 087,1  тис. грн., надходження від приватизації майна – 
507,1 тис. грн.). 

За рахунок надходжень та залишків коштів на початок року 
(17 584,6 тис. грн.) здійснено капітальні вкладення на загальну суму  
141,3 тис. грн., перераховано субвенцій капітального характеру іншим 
бюджетам – 1 127,7 тис. грн., профінансовано капітальних видатків установ 
бюджетної сфери на 1 376,7 тис. грн., у т.ч. по закладах освіти – 998,4 тис. грн., 
охорони здоров’я – 172,4 тис. грн., соціального захисту та соціального 
забезпечення – 205,9 тис. грн. (Додаток 5).  

 
На природоохоронні заходи використано 634,4 тис. грн.,  

з них на: охорону і раціональне використання природних 
ресурсів – 623,4 тис. грн.; утилізацію відходів – 11,0 тис. грн. 
(Додаток 6). 

 
 

 У звітному періоді до спеціального фонду обласного 
бюджету повернуто 506,5 тис. грн. кредитів, у тому числі 

наданих на будівництво житлово-будівельних кооперативів – 67,6 тис. грн.,  
забезпечення житлом працівників бюджетних установ – 256,1 тис. грн., 
кредитів, наданих індивідуальним сільським забудовникам – 182,8 тис. грн.  

Коштами спеціального фонду надано 67,7  тис. грн. пільгових 
довгострокових кредитів громадянам на будівництво (реконструкцію) та 
придбання житла. 

 
Із загального обсягу видатків іншим бюджетам 

протягом звітного періоду з обласного бюджету 
перераховано: 

додаткової дотації з державного бюджету – 8 946,0 тис. грн.; 
субвенцій з державного бюджету – 834 259,9 тис. грн.; 
субвенцій за рахунок коштів обласного бюджету – 19 496,3 тис. грн.,  

у тому числі на утримання об’єктів спільного користування чи ліквідацію 
негативних наслідків діяльності об’єктів спільного користування – 
2 143,9 тис. грн.,  субвенцій на проведення видатків місцевих бюджетів, що 
враховуються при визначенні обсягу міжбюджетних трансфертів –
16 068,7 тис.грн.; субвенцій на виконання інвестиційних проектів – 
266,3 тис. грн.;  інших цільових субвенцій місцевим бюджетам – 
1 017,4 тис. грн. (додаток 7); 

субвенції державному бюджету на виконання програм соціально-
економічного та культурного розвитку регіонів – 1 257,7  тис. грн.  

 

Кредитування 

Міжбюджетні 
трансферти 

Бюджет 
розвитку 

Охорона 
навколишнього 
природного 
середовища 
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Станом на 01.07.2014 по загальному фонду дебіторська 
заборгованість склала 14,9 тис. грн., кредиторська – 
23 361,1 тис. грн. (додаток 8), з яких 11 939,0 тис. грн. – 

заробітна плата з нарахуванням з терміном виплати у липні та 11 422,1 тис. грн. 
заборгованості по інших видатках. По спеціальному фонду дебіторська 
заборгованість рахується у сумі 146,7 тис. грн., кредиторська – 17 060,0 тис. грн. 
(додаток 9). 
 
 
 
 
 
Директор Н.М. Кравченко 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Таранушенко В.О. 37 51 34 

Заборгованість  


