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ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА 

ДО ЗВІТУ ПРО ВИКОНАННЯ ОБЛАСНОГО БЮДЖЕТУ ЗА 2018 РІК 

За 2018 рік до обласного бюджету надійшло  

8 554 118,3 тис. грн, в т.ч.: 

власних надходжень – 1 163 683,3 тис. грн. (106,9 відс. до 

показників розпису на рік); 

базової дотації –  11 152,7тис. грн (100 відс.);  

стабілізаційної дотації – 8 346,6 тис. грн (100 відс.); 

додаткової дотації з державного бюджету місцевим бюджетам на 

здійснення переданих з державного бюджету видатків з утримання закладів 

освіти та охорони здоров'я – 632 997,0 тис. грн (100 відс.); 

субвенцій з державного бюджету на виконання загальнодержавних 

програм – 6 706 806,4 тис. грн (99,8 відс.); 

субвенцій з місцевих бюджетів – 31 132,3 тис. грн (77,2 відс.). 

 

 
 

 

 

ЧЕРКАСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ 
 

ДЕПАРТАМЕНТ ФІНАНСІВ 
 

бульвар Т.Г.Шевченка 185, м.Черкаси-1, 18000, тел./факс (0472) 37-14-06, тел. 37-27-34 

E-mail: info@gfu.ck.ua Код ЕДРПОУ 02311425 
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До загального фонду обласного бюджету надійшло  

955 341 тис. грн власних доходів, що становить 104,5 відс. до завдання на 

звітний період, понад план надійшло 40 735,1 тис. грн. Досягнуто приросту 

надходжень порівняно з попереднім роком на 27,7 відс.  

 

 
У складі доходів обласного бюджету 773 600,9 тис. грн податку на доходи 

фізичних осіб, 86 565,1 тис. грн податку на прибуток підприємств,  

62 078 тис. грн рентної плати та плати за використання інших природних 

ресурсів, 27 657,1 тис. грн  плати за надання адміністративних послуг, 3 286,3 

тис. грн  плати  за  передане в оренду майно  обласної  комунальної  власності, 

2 153,6 тис. грн всіх інших надходжень. 

До спеціального фонду 

обласного бюджету надійшло 

208 342,3 тис. грн власних доходів. У 

складі доходів власні надходження 

бюджетних установ – 148 767,5 тис. 

грн, кошти для фінансового 

забезпечення реалізації заходів, 

визначених пунктом 33  розділу VI 

"Прикінцеві та перехідні положення" 

Бюджетного кодексу України –  

39 091,1 тис. грн, екологічний 

податок – 19 756,6 тис. грн, всі інші 

надходження – 727,1 тис. грн.  
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Видатки обласного бюджету з урахуванням переданих 

іншим бюджетам трансфертів виконані у сумі 

8 399 172,4 тис. грн, з приростом до аналогічного періоду 

минулого року на 808 690,3 тис. грн, або на 10,7 відс. 

 
 

Із загального фонду бюджету на утримання установ 

обласного підпорядкування, фінансування  обласних програм і 

заходів спрямовано 2 090 966,7 тис. грн, передано міжбюджетних 

трансфертів іншим бюджетам – 5 559 276,6 тис. грн. 

 
 

 

Видатки 

бюджету 

Загальний 

фонд 
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Видатки на утримання установ та закладів освіти зросли у порівнянні з  

минулим роком  на 142 173,3 тис. грн (27,6 відс.), охорони здоров’я на 56 901,4 

тис. грн (6,0 відс), соціального захисту та соціального забезпечення – на 

45 208,6 тис. грн (22,2 відс.), культури і мистецтва –  

11 295,9 тис. грн (14,4 відс.), фізичної культури і спорту – 5 454,1 тис. грн 

(19,5 відс.). 

На реалізацію окремих програм з обласного бюджету головними 

розпорядниками коштів використано 152 829,3 тис. грн, детальна інформація 

щодо використання цих коштів наведена в додатку 1.  

 

Державне управління 

 

На утримання обласної ради по загальному фонду використано 

18 290,4 тис. грн, або 99,8 відс. до призначень на рік з урахуванням змін.  

За рахунок цих коштів на оплату праці (з нарахуваннями) використано 

14 056 тис. грн, оплату комунальних послуг та енергоносіїв – 713,2 тис. грн, 

придбання канцелярського приладдя, запасних частин до оргтехніки, оплату 

послуг зв’язку, ремонту та обслуговування комп’ютерної техніки, 

експлуатаційних та транспортних послуг – 3 521,2 тис. грн. 

По спеціальному фонду використано 246,1 тис. грн, або 100 відс. до 

призначень на рік з урахуванням внесених змін, на оновлення комп’ютерної 

техніки. 

Освіта 

 

На забезпечення діяльності закладів освіти обласного підпорядкування за 

загальним фондом спрямовано 657 868,4 тис. грн, або 94,0 відс. до уточнених 

планових призначень на рік. 
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По Управлінню освіти і науки Черкаської облдержадміністрації 

асигнування використані в сумі 574 312,3 тис. грн, або 93,8 відс. до уточнених 

призначень. За рахунок цих коштів утримувалися 1 дитячий будинок, 14 шкіл-

інтернатів, 5 навчально-реабілітаційних центрів, 3 позашкільні навчальні 

заклади, 6 вищих навчальних закладів І-ІІ рівнів акредитації, 14 професійно-

технічних навчальних закладів, інститут післядипломної освіти педагогічних 

працівників, централізована бухгалтерія та обласна психолого-медико-

педагогічна консультація. 

Видатки на утримання інтернатних закладів профінансовані в сумі 

276 099,3 тис. грн, що становить 95,2 відс. до уточнених призначень. 

По КПКВК 1090 «Надання позашкільної освіти позашкільними закладами 

освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми» видатки використані у сумі 

11 106,8 тис. грн (97,4 відс. до уточнених призначень). 

За КПКВК 1110 «Підготовка робітничих кадрів професійно-технічними 

закладами та іншими закладами освіти» профінансовано видатки у сумі 

159 382,6 тис. грн, що становить 88,9 відс. від уточнених планових призначень. 

За КПКВК 1120 «Підготовка кадрів вищими навчальними закладами І і ІІ 

рівнів акредитації» для забезпечення функціонування вищих навчальних 

закладів І-ІІ рівнів акредитації використано 101 402,1 тис. грн (98,4 відс. від 

уточненого плану). 

За КПКВК 1140 «Підвищення кваліфікації, перепідготовка кадрів 

закладами післядипломної освіти» видатки використані у сумі 22 858,9 тис. грн 

(95,9 відс. до уточнених призначень) на фінансування послуг комунального 

навчального закладу «Черкаський обласний інститут післядипломної освіти 

педагогічних працівників Черкаської обласної ради». 

За КПКВК 1150 «Методичне забезпечення діяльності навчальних закладів» 

видатки використані у сумі 716,9 тис. грн, що становить 64,9 відс. від 

уточнених планових призначень. 

За КПКВК 1160 «Інші програми, заклади та заходи у сфері освіти» видатки 

використані у сумі 2 745,6 тис. грн, що становить 86,2 відс. від уточнених 

планових призначень. 

На придбання обладнання та інших предметів довгострокового 

користування, проведення реконструкції та капітальних ремонтів закладів 

освіти обласного підпорядкування використано 48467,7 тис. грн. 

Проведено капітальні ремонти приміщень 18 закладів освіти на загальну 

суму 14703,2 тис. грн, придбано обладнання та предмети довгострокового 

користування для 28 закладів на суму 33764,5 тис. грн. 

По Управлінню охорони здоров’я Черкаської облдержадміністрації на 

забезпечення діяльності двох вищих навчальних закладів І-ІІ рівнів акредитації 

видатки використані у сумі 48 361,7 тис. грн (92,6 відс. до уточнених 

призначень), на фінансування послуг комунального некомерційного 

підприємства «Черкаський обласний навчально-тренінговий центр підвищення 

кваліфікації лікарів Черкаської обласної ради» – 1 300,4 тис. грн (98,1 відс. до 

уточнених призначень на рік). Спрямовано 1 398,6 тис грн. на капітальний 

ремонт спортивної зали Черкаської медичної академії.  
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На забезпечення діяльності двох вищих навчальних закладів І-ІІ рівнів 

акредитації по Департаменту культури та взаємозв’язків з громадськістю 

Черкаської облдержадміністрації видатки використані в сумі 31 629,4 тис. 

грн (97,9 відс. до уточнених призначень). 

На оплату видатків Черкаського обласного центру перепідготовки та 

підвищення кваліфікації працівників органів державної влади, органів 

місцевого самоврядування, державних підприємств, установ і організацій 
(головний розпорядник коштів – Черкаська облдержадміністрація) спрямовано 

2 264,6 тис. грн (99,9 відс. до уточнених призначень). 

Охорона здоров’я 

На утримання установ охорони здоров’я обласного підпорядкування 

головному розпоряднику коштів – управлінню охорони здоров’я 

облдержадміністрації по загальному фонду спрямовано  1 006 695,1 тис. грн, 

що становить 97 відс. до уточнених річних призначень. Із загального обсягу 

видатків 4 977,3 тис. грн проведено за рахунок коштів цільових субвенцій з 

державного бюджету на придбання витратних матеріалів для закладів охорони 

здоров’я області та лікарських засобів для інгаляційної анестезії, медикаментів 

для забезпечення швидкої медичної допомоги. Кошти медичної субвенції 

використані в сумі 827 394 тис. грн, або на 97,1 відс. 

Крім того, на видатки бюджету розвитку спрямовано 49 996,7 тис. грн, в 

тому числі за рахунок коштів обласного бюджету – 27 497,8 тис. грн., залишків 

медичної субвенції – 17 599,1 тис. грн, субвенцій з державного бюджету – 

4 142 тис. грн та субвенцій з місцевих бюджетів – 757,8 тис. грн. 

Впродовж 2018 року для обласних закладів охорони здоров’я було 

придбано обладнання, в тому числі медичне, проведено капітальні ремонти 

обладнання, приміщень та будівель закладів охорони здоров'я на загальну суму 

38 592,8 тис. грн. 

Зокрема, для КЗ "Черкаський обласний онкологічний диспансер" ЧОР 

придбано рентгенапарат (6 996 тис. грн), проведено капітальний ремонт блоку 

«Палати хіміотерапії гемобластозів» (1 494,5 тис. грн).  

Для обласної дитячої лікарні придбано комп’ютерний томограф та 

бронхоскоп (15 286,7 тис. грн). 

У Черкаському обласному кардіологічному центрі завершено 

реконструкцію приміщень для ангіографічної операційної та облаштовано її 

медичним обладнанням (5 337,6 тис. грн). Крім того, придбано обладнання для 

анестезії на суму 2 081,4 тис. грн, відеоторакоскопічну систему для 

мініінвазивних оперативних втручань на серці з набором інструментарію – 

4 120,0 тис. грн.  

Крім того, для КУ "Обласний центр екстренної медичної допомоги та 

медицини катастроф" придбано 2 спеціалізованих автомобілі класу «В» на 

загальну суму 3 907 тис. грн. 

На реконструкцію та будівництво медичних установ та закладів 

спрямовано 5 822,6 тис. грн. 
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Соціальний захист та соціальне забезпечення 

На соціальний захист та соціальне забезпечення населення за загальним 

фондом спрямовано 248 524,4 тис. грн (99,1 відс. уточнених призначень на 

даний період). 

По Департаменту соціального захисту населення 

облдержадміністрації у загальному обсязі видатків найбільшу питому вагу 

займають видатки на утримання Смілянського дитячого будинку-інтернату та 

13 інтернатних закладів для осіб, які не можуть вести самостійний спосіб життя 

через похилий вік, фізичні та розумові вади, психічні захворювання або інші 

хвороби, на що використано 187 408,4 тис. грн загального фонду, або 99,7 відс. 

до уточнених призначень. 

Видатки на придбання медикаментів та продуктів харчування для 

підопічних по загальному фонду відповідно склали 2 572,6 тис. грн та 

14 799,8 тис. грн, по спеціальному фонду – 3 724,3 тис. грн та 

21 897,6 тис. грн. 

Вартість одного ліжко-дня з врахуванням видатків спеціального фонду по 

медикаментозному забезпеченню склала 7,9 грн., по харчуванню – 46,0 грн. 

Крім того, на харчування підопічних використовувалась продукція власного 

виробництва підсобних господарств. 

З бюджету розвитку на покращення матеріально-технічної бази, 

проведення капітальних ремонтів житлових приміщень та інших об’єктів в 

інтернатних закладах спрямовано 3 814,9 тис. грн. За рахунок цих коштів 

проведено капітальний ремонт даху чоловічого спального корпусу 

Малостаросільского психоневрологічного інтернату, капітальний ремонт 

покрівлі житлового корпусу Звенигородського будинку-інтернату для інвалідів 

та престарілих, капітальний ремонт теплотраси, каналізаційної системи, 

підлоги варочного цеху, заміну електропроводки та ремонт варочного цеху  

Гельмязівського психоневрологічного інтернату, реконструкцію 

теплогенераторної та вузла обліку природного газу Ротмістрівського будинку-

інтернату для громадян похилого віку та інвалідів та інше. 

За рахунок коштів по КПКВК 08 1 3192 „Надання фінансової підтримки 

громадським організаціям ветеранів і осіб з інвалідністю, діяльність яких має 

соціальну спрямованість” у сумі 953,3 тис. грн надавалась фінансова підтримка 

громадським організаціям ветеранів і осіб з інвалідністю та матеріальна 

допомога їх членам, зокрема: раді обласної організації ветеранів; обласному 

відділенню Всеукраїнського об’єднання ветеранів; обласному товариству 

політичних в’язнів і репресованих; обласним організаціям осіб з інвалідністю 

УТОС та УТОГ; обласним організаціям Всеукраїнських організацій „Союз 

організацій інвалідів України”, „Союз Чорнобиль України”, „Захист дітей 

війни”, „ЮЗЕР”; обласній організації інвалідів „Діти Чорнобиля”; організації 

людей з обмеженими можливостями „День”; обласним організаціям „Асамблея 

інвалідів Черкащини”, „Черкаська обласна Спілка ветеранів Афганістану та 

учасників бойових дій”, „Молодіжна федерація соціального коучингу та квесту 

осіб з інвалідністю”, „Об'єднання бійців-реформаторів”, „Об’єднання ветеранів-
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прикордонників Черкащини ім. генерал-майора Ігоря Момота”, „Черкаський 

центр реабілітації учасників АТО”, „Координаційна рада ветеранських 

організацій учасників бойових дій, військової служби, правоохоронних органів 

та учасників АТО Черкаської області”, „Союз учасників бойових дій, ветеранів 

військової служби та правоохоронних органів Черкаської області”; обласній 

організації шахтарів-інвалідів „Шахтар-911”; „Молодіжній організації інвалідів 

„Перехрестя”. 

На пільгове медичне обслуговування осіб, які постраждали внаслідок 

Чорнобильської катастрофи, спрямовано 2 295,8 тис. грн, в т.ч. на оплату 

пільгових рецептів на медикаменти – 1 995,8 тис. грн, зубопротезування – 

300,0 тис. грн. 

Крім того, по загальному фонду на утримання та діяльність обласного 

центру соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді (КПКВК 08 1 3121) 

використано 1 615,4 тис. грн, обласного соціального центру матері та дитини 

(КПКВК 08 1 3241) – 849,1 тис. грн, центру соціально-психологічної допомоги 

(КПКВК 08 1 3241) – 929,0 тис. грн, гуртожитку для дітей-сиріт та дітей, 

позбавлених батьківського піклування (КПКВК 08 1 3111) – 832,6 тис. грн, 

центру по нарахуванню та здійсненню соціальних виплат (КПКВК 08 1 3200) – 

8 329,4 тис. грн. 

З бюджету розвитку на проведення ремонту системи водовідведення у 

центрі соціально-психологічної допомоги та гуртожитку для дітей-сиріт та 

дітей, позбавлених батьківського піклування, спрямовано 342,6 тис. грн, на 

придбання серверів, проведення ремонту пандусу та ліфта в центрі по 

нарахуванню та здійсненню соціальних виплат – 303,1 тис. грн. 

Профінансовано на 6 150,2 тис. грн заходи по соціальному захисту 

малозабезпечених категорій населення, надання матеріальної допомоги 

переміщеним громадянам із АР Крим та східних областей України, учасникам 

АТО та членам їх сімей, надання фінансової підтримки обласній організації 

Червоного Хреста, у тому числі 2 412,2 тис. грн по головному розпоряднику 

коштів „Обласна рада” та 3 738,0 тис. грн по „Департаменту соціального 

захисту населення облдержадміністрації”. 

На виконання постанови Кабінету Міністрів України від 20.06.2018  

№ 512  для  надання при народженні дитини одноразової натуральної допомоги 

«пакунок малюка» Департаментом соціального захисту населення Черкаської 

облдержадміністрації проведені видатки на суму  14 740 тис грн  за рахунок 

відповідної субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам. 

По розпоряднику коштів „Служба у справах дітей 

облдержадміністрації” по загальному фонду використано 12 490,2 тис. грн.  

На утримання 2-х центрів соціально-психологічної реабілітації дітей 

спрямовано 12 350,2 тис. грн загального фонду (98,9 відс. до уточненого плану 

на рік). 

Крім того, з бюджету розвитку на покращення матеріально-технічної 

бази, капітальний ремонт приміщень та інших об’єктів в центрах спрямовано 

789,5 тис. грн. 
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Кошти по КПКВК 09 1 3112 „Заходи державної політики з питань дітей та 

їх соціального захисту” у сумі 140,0 тис. грн спрямовані для здійснення заходів 

з подолання дитячої бездоглядності і безпритульності, забезпечення правової 

соціальної адаптації неповнолітніх, тощо. 

По обласній державній адміністрації спрямовано 2 427,8 тис. грн на 

забезпечення функціонування обласного контактного центру у рамках обласної 

Програми участі Черкаської області у Національній системі опрацювання 

звернень до органів виконавчої влади. 

По управлінню у справах сім’ї, молоді та спорту 

облдержадміністрації асигнування використані в сумі 9 503,3 тис грн 

(98,1 відс. до уточненого плану періоду). 

Видатки спрямовані на фінансову підтримку Черкаського обласного 

молодіжного ресурсного центру – 1 376,2 тис грн та фінансування соціальних 

програм у галузі сім’ї, жінок, молоді та дітей – 8 127,1 тис. грн, в т.ч. 

проведення заходів з оздоровлення дітей – 6 157,4 тис грн. За рахунок коштів 

бюджету розвитку спрямовано 230,7 тис грн на придбання кондиціонера, 3-х 

ноутбуків, системного блоку, принтера та страйкбольного спорядження. 

 

Культура і мистецтво 

 

На утримання установ культури і мистецтва обласного підпорядкування 

та проведення заходів по загальному фонду спрямовано 89 863,3 тис. грн, що 

становить 99,7 відс. до уточнених планових призначень. 

По Департаменту культури та взаємозв’язків з громадськістю 

облдержадміністрації асигнування використані на фінансування театрів, 

бібліотек, музеїв, заповідників, об’єднань художніх колективів обласного 

підпорядкування, обласного центру народної творчості та обласної філармонії у 

сумі 88 414,4 тис. грн, або на 99,7 відс. до уточнених планових призначень. 

За рахунок цих коштів надано фінансову підтримку госпрозрахунковим 

установам мистецтва (2 театрам і 2 концертним організаціям) у сумі 

39 797,3 тис. грн, або 99,9 відс. до передбаченого обсягу. На виконання 

обласної програми поліпшення кінообслуговування населення 

КП „Черкасиоблкіно” використано 620,9 тис. грн, що становить 100 відс. до 

уточненого плану. 

На утримання медичної бібліотеки, яка підпорядкована Управлінню 

охорони здоров’я облдержадміністрації і є інформаційною базою для 

розвитку теорії медицини в області, використано 1 298,9 тис. грн, що становить 

98,1 відс. до уточненого плану на 2018 рік. 

 

Крім того, на капітальні видатки установ галузі «Культура» спрямовано 

8 346,8 тис. грн, з них на придбання світлового обладнання та звукової 

апаратури для обласного драматичного театру – 6 464,0 тис. грн; на придбання 

музичних інструментів для обласної філармонії – 150,0 тис. грн; на оновлення 

матеріально-технічної бази обласних бібліотек, заповідників, музеїв, обласного 

центру народної творчості  – 1421,3 тис. грн, 300,0 тис. грн на проектування та 

будівництво виставкового комплексу у садибі - музеї Героя України В'ячеслава 
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Чорновола, філії Комунального закладу "Черкаський обласний краєзнавчий 

музей", с. Вільховець, Звенигородського району. 

 

 

Фізична культура і спорт 

 

На фінансування видатків з фізичної культури та спорту по загальному 

фонду спрямовано кошти в сумі 33 476,7 тис. грн, або 98,8 відс. до уточненого 

плану. 

По управлінню у справах сім’ї, молоді та спорту облдержадміністрації 

асигнування використані у сумі 33 319,4 тис. грн, або 98,8 відс. до уточнених 

річних призначень. 

За рахунок цих видатків на утримання та навчально-тренувальну роботу 

спеціалізованої дитячо-юнацької спортивної школи Олімпійського резерву 

використано 8 634,5 тис. грн; школи вищої спортивної майстерності – 

6 340,1 тис. грн; утримання центру з інвалідного спорту і реабілітаційної школи 

та проведення навчально-тренувальних зборів і змагань та заходів з інвалідного 

спорту – 2 925,4 тис. грн, утримання та діяльність центру фізичного здоров’я 

населення „Спорт для всіх” – 890,0 тис. грн; фінансову підтримку дитячо-

юнацьких спортивних шкіл, які підпорядковані громадським організаціям 

фізкультурно-спортивної спрямованості – 3 424,8 тис. грн; утримання апарату 

управління громадських фізкультурно-спортивних організацій та проведення 

ними фізкультурно-масових заходів – 1 303,6 тис. грн; фінансову підтримку 

спортивних споруд – 573,1 тис. грн. 

На виконання програм та заходів з фізичної культури та спорту 

спрямовано 9 227,9 тис. грн, з яких виплата стипендій перспективним 

спортсменам області – 626,7 тис. грн. 

Крім того, за рахунок коштів бюджету розвитку спрямовано 

2 064,7 тис. грн, у т.ч. на: 

  придбання спортивного інвентарю та обладнання в сумі 665,5 тис. грн; 

  капітальний ремонт водопроводу обласної спеціалізованої дитячо-

юнацької спортивної школи олімпійського резерву – 343,4 тис. грн; 

  придбання теле-відео апаратури для забезпечення трансляції обласних 

змагань – 64,9 тис. грн; 

  придбання  паралельних брусів – 248 тис. грн; 

  придбання електронної мішені – 199 тис. грн; 

  придбання кардіотренажера – 35 тис. грн; 

  придбання 3 велосипедів для підготовки та участі у змаганнях з 

триатлону на загальну суму – 388,4 тис. грн. 

 будівництво стадіону обласної спеціалізованої ДЮСШ олімпійського 

резерву по вул. Пастерівська, 102 в м. Черкаси – 120,5 тис. грн. 

По Управлінню освіти і науки облдержадміністрації асигнування 

використані в сумі 157,3 тис. грн, або 95,4 відс. до уточнених річних 

призначень. 
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Резервний фонд 

На ліквідацію надзвичайних ситуацій з резервного фонду виділено 

1 219,0 тис. грн, з яких фактично використано 1 176,2 тис. грн, або 96,5 відс., 

невикористані кошти в сумі 42,8 тис. грн повернуті до бюджету. 

Деталізація напрямків використання наведена в додатку №2. 

 

 Видатки спеціального фонду обласного бюджету 

(без міжбюджетних трансфертів) за 2018 рік виконані у 

сумі 710 243,3 тис. грн. 

 
 

 

За рахунок власних надходжень бюджетних установ зі 

спеціального фонду обласного бюджету  профінансовано  

147 595,0 тис. грн видатків, у тому числі по закладах освіти – 

57 984,2 тис. грн, охорони здоров’я – 46 327,0 тис. грн., 

соціального захисту та соціального забезпечення – 

40 989,7 тис. грн., культури і мистецтва – 1 934,3 тис. грн, 

фізичної культури і спорту – 359,8 тис. грн. 

 

Доходи бюджету розвитку обласного бюджету склали 

216 839,5 тис. грн, які одержані за рахунок наступних 

джерел: 

• кошти, передані із загального фонду бюджету – 197 074,4 тис. грн; 

• повернення відсотків за користування кредитом – 50,7 тис. грн; 

• субвенції з місцевих бюджетів – 19 714,4 тис. грн.  

Видатки бюджету розвитку становлять 195 498,3 тис. грн (детальна інформація 

наведена в додатку 3), з них: 

Спеціальний 

фонд 

Видатки за 

рахунок 

власних 

надходжень 

бюджетних 

установ 

Бюджет 

розвитку 
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 капітальні видатки установ бюджетної сфери – 101 125,4 тис. грн, у 

т.ч. по закладах освіти – 45 700,0 тис. грн, охорони здоров’я – 39 869,0 тис. грн, 

соціального захисту та соціального забезпечення – 5 330,8 тис. грн, фізичної 

культури і спорту – 1 944,2 тис. грн, культури і мистецтва – 8 035,3 тис. грн, 

інші – 246,1 тис. грн; 

 виконання інвестиційних проектів – 49 130,7 тис. грн, в т.ч.: 

 співфінансування проектів державного фонду регіонального 

розвитку – 42 226,2 тис. грн; 

 заходів щодо соціально-економічного розвитку – 6 642,3 тис. грн, в 

т.ч. 6 173,7 тис. грн за рахунок залишку коштів 2017 року та надходжень 2018 

року субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення 

заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій (деталізація 

наведена в додатках №4 та №5); 

 заходів, спрямованих на розвиток системи охорони здоров'я у 

сільській місцевості – 262,2 тис. грн; 

 субвенції капітального характеру державному та місцевим 

бюджетам – 17 015,5 тис. грн.; 

 будівництво об'єктів соціально-культурного призначення – 

13 221,1 тис.грн. та інших об'єктів соціальної та виробничої інфраструктури 

комунальної власності – 2 390,3 тис. грн.; 

 внески у статутні капітали суб'єктів підприємницької діяльності – 

8 729,3 тис. грн., 

 газифікація населених пунктів – 2 141,3 тис. грн.; 

 утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожнього 

покриття – 1 063,2 тис. грн.; 

 виконання природоохоронних заходів – 592,9 тис. грн. 

 заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та 

наслідків стихійного лиха – 75,8 тис. грн.; 

 реалізація державних та місцевих житлових програм – 12,8 тис.грн. 

Спільно з Державним фондом регіонального розвитку реалізовано ряд 

проектів на загальну суму 96 753,9 тис. грн., з яких частка обласного бюджету 

розвитку становить  43,4 відс., або 42 026,1 тис. грн., решта 54 727,8 тис.грн – 

кошти ДФРР: 

54 516,4 тис. грн. (з яких кошти обласного бюджету розвитку –  

26 265,2 тис. грн.) – капітальний ремонт штучної злітно-посадкової смуги КП 

“Аеропорт Черкаси Черкаської обласної ради” по вул. Смілянська, 168 у 

м. Черкаси; 

26 508,0 тис. грн. (кошти обласного бюджету розвитку – 7 720,0 тис. грн.) – 

відновлення Черкаського академічного обласного українського музично-

драматичного театру імені Т. Г. Шевченка; 
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15 729,5 тис. грн. (кошти обласного бюджету розвитку –  

8 040,9 тис. грн.) – реконструкція адмінбудівлі (літ. А ″- І) обласної 

спеціалізованої дитячо-юнацької спортивної школи олімпійського резерву з 

надбудовою другого поверху та добудовою спортивних залів по вул. 

Пастерівська, 102 в м. Черкаси. 
 

До обласного природоохоронного фонду надійшло 

20 324,5 тис. грн, або 121,6 відс. до річного плану. 

На фінансування природоохоронних об’єктів і 

заходів за рахунок власних надходжень обласного бюджету 

спрямовано 17 193,1 тис. грн, або 71,5 відс. до річних 

призначень, з них субвенції місцевим бюджетам – 12 324,3 тис. грн або  

93,6 відс. до плану (додаток 6).  

Крім того, з обласного бюджету на природоохоронні заходи спрямовано 

592,9 тис. грн за рахунок субвенцій з місцевих бюджетів (Золотоніського та 

Черкаського районних бюджетів). 

Надходження коштів від відшкодування втрат 

сільськогосподарського і лісогосподарського виробництва 

виконані в сумі 98,7 тис. грн або 61,7 відс. до річних 

призначень. Видатки обласного бюджету за рахунок цих 

надходжень, які  передбачені на проведення робіт з хімічної 

меліорації (вапнування) ґрунтів земель державної власності, 

не фінансувалися у зв’язку з відсутністю заявок головного розпорядника коштів 

– управління агропромислового розвитку облдержадміністрації. 

З обласного бюджету на кредитування пільгових 

довгострокових кредитів громадянам на будівництво 

(реконструкцію) та придбання житла у рамках виконання 

житлових програм спрямовано: 

 за рахунок коштів загального фонду: 

1 501,5 тис. грн, або 91,4 відс. до плану – на виконання обласної програми 

забезпечення учасників АТО та членів їх сімей житлом; 

241,8  тис. грн, або 99,9 відс – на виконання обласної програми 

молодіжного житлового будівництва. 

 за рахунок коштів спеціального фонду: 

26,4 тис. грн, або 53,2 відс. до плану – на виконання обласної програми 

забезпечення учасників АТО та членів їх сімей житлом. 

На фінансування видатків, пов’язаних з обслуговуванням кредитів по 

житлових програмах, із загального фонду бюджету спрямовано 76,0 тис. грн 

(45,3 відс. до плану).  

До спеціального фонду бюджету повернуто: 

575,7 тис. грн по кредитах, наданих у минулі роки на виконання 

житлових програм молодіжного житлового будівництва, забезпечення 

учасників АТО та членів їх сімей житлом, забезпечення житлом працівників 

бюджетних установ комунальної власності;  

Охорона і 

раціональне 

використання 

земель 

Охорона 

навколишнього 

природного 

середовища 

Кредитування 
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363,2 тис. грн – кредитів, наданих індивідуальним сільським 

забудовникам по програмі підтримки індивідуального житлового будівництва 

на селі «Власний дім»; 

58,6 тис. грн – кредитів, наданих на будівництво житлово-будівельних 

кооперативів.  

 Із загального обсягу видатків іншим бюджетам протягом 

звітного періоду з обласного бюджету перераховано 

5 597 962,4 тис. грн міжбюджетних трансфертів, у т. ч.: 

  дотації з місцевого бюджету на здійснення переданих з державного 

бюджету видатків з утримання закладів освіти та охорони здоров’я за рахунок 

відповідної додаткової дотації з державного бюджету – 305 737,0 тис. грн  

(100 відс. до плану періоду); 

  субвенції державному бюджету на виконання програм соціально-

економічного та культурного розвитку регіонів – 15 105,5 тис. грн (100,0 відс.).  

 субвенцій на здійснення програм та заходів за рахунок субвенцій з 

державного бюджету 5 205 175,9 тис. грн, в тому числі програм соціального 

захисту населення – 5 003 095,7 тис. грн (99,6 відс.), освіти – 57 460,8 тис. грн 

(94,7 відс), охорони здоров’я – 127 669,3 тис. грн (99,8 відс.), соціально-

економічного та культурного розвитку регіонів – 2 240,8 тис. грн (82,4 відс.), 

інших програм та заходів – 14 709,3 тис. грн (99,4 відс.); 

 субвенцій місцевим бюджетам за рахунок коштів обласного бюджету – 

71 944,0 тис. грн (92,2 відс.), у тому числі на утримання об’єктів охорони 

здоров’я спільного користування – 3 057,3 тис. грн. (93 відс.), на будівництво, 

реконструкцію, ремонт і утримання доріг загального користування місцевого 

значення, вулиць і доріг комунальної власності у населених пунктах – 

4 759,1 тис. грн (95,2 відс.), на здійснення природоохоронних заходів – 

12 324,3 тис. грн. (93,6 відс.), інших цільових субвенцій – 51 803,3 тис. грн. 

(91,6 відс.). Деталізація за напрямами використання наведена в додатку №7). 

 

Дебіторська заборгованість по загальному фонду 

збільшилася з початку року на 57,4 тис. грн. і станом на 

01.01.2019 склала 464,9 тис. грн., кредиторська заборгованість склала 24,8 тис.грн. 

(Додаток №8). 

Дебіторська заборгованість по спеціальному фонду протягом звітного 

періоду збільшилася на 46,7 тис. грн і станом на 01.01.2019 складає 

441,8 тис. грн, кредиторська зменшилася на 655,6 тис. грн (37,1 відс.)  і складає 

1 109,1 тис. грн. (Додаток №9). 

 

 

Директор                                                                                Н. Кравченко 

Заборгованість 

Міжбюджетні 

трансферти 


