
ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА ДО ЗВІТУ ПРО ВИКОНАННЯ 

ОБЛАСНОГО БЮДЖЕТУ ЗА 9 МІСЯЦІВ 2018 РОКУ 

 
За 9 місяців 2018 року до обласного бюджету надійшло 

6 545 163,4 тис. грн., з них надходження до загального фонду 

6 090 293,2 тис. грн., спеціального фонду – 454 870,2 тис. грн. 

 

 
 

До загального фонду надійшло 684 360,8 тис. грн власних доходів, що 

становить 100,9 відс. до завдання на звітний період, понад план надійшло 

5 957,4 тис. грн. Досягнуто приросту надходжень порівняно з відповідним 

періодом минулого року на 28,5 відс. 

У складі доходів обласного 

бюджету 543 388,3 тис. грн 

податку на доходи фізичних осіб, 

67 553,6 тис. грн податку на 

прибуток підприємств,  

48 697,4 тис. грн рентної плати та 

плати за використання інших 

природних ресурсів,  

21 243,4 тис. грн плати за надання 

адміністративних послуг, 1 659,4  

тис. грн плати за передане в 

оренду майно обласної 

комунальної власності, 1 818,7 

тис. грн всіх інших надходжень. 
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До спеціального фонду 

обласного бюджету надійшло 

162 532,5 тис. грн власних 

доходів. У складі доходів власні 

надходження бюджетних установ 

– 108 052,8 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 –  

14 836,3 тис. грн, всі інші 

надходження – 552,3 тис. грн.  

У складі доходів враховано 5 698 270,1 тис. грн міжбюджетних 

трансфертів з державного бюджету (435 637,2 тис. грн дотацій та 

5 248 181,3 тис. грн субвенцій) та 14 451,6 тис грн. субвенцій з місцевих 

бюджетів. 

Видатки обласного бюджету з урахуванням переданих 

іншим бюджетам трансфертів виконані у сумі 

6 153 037,5 тис. грн, із збільшенням до аналогічного періоду 

минулого року на 470 416,3 тис. грн, або на 8,3 відс.  

 
 

Із загального фонду бюджету на утримання установ 

обласного підпорядкування, фінансування обласних 

програм і заходів спрямовано 1445 942,2 тис. грн, передано 

міжбюджетних трансфертів іншим бюджетам – 4 305 121,6 тис. грн. 

Видатки 

загального фонду 
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Видатки на утримання установ та закладів освіти зросли у порівнянні з 

аналогічним періодом минулого року на 96 733,3 тис. грн (26,6 відс.), охорони 

здоров’я – на 46 519,8 тис. грн (7,3 відс), соціального захисту та соціального 

забезпечення – на 39 231,9 тис. грн (27,1 відс.), культури і мистецтва – 

8 948,8 тис. грн (17,0 відс.), фізичної культури і спорту – 4 232,1 тис. грн. 

(22,1 відс.). 

 

На реалізацію окремих програм з обласного бюджету профінансовано 

96 493,9 тис. грн, детальна інформація щодо використання цих коштів наведена 

в додатку 1.  
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Видатки спеціального фонду обласного бюджету 

(без міжбюджетних трансфертів) за 9 місяців 2018 року 

виконані у сумі 387 279,7 тис. грн.  

 

За рахунок власних надходжень бюджетних 

установ зі спеціального фонду обласного бюджету 

профінансовано 97 629,5 тис. грн, у тому числі по 

закладах освіти – 38 752,3 тис. грн, охорони здоров'я – 

32 258,1 тис. грн, соціального захисту та соціального 

забезпечення – 25 260,1 тис. грн, культури і мистецтва – 1 141,6 тис. грн, 

фізичної культури і спорту – 217,4 тис. грн. 
 

 

Доходи бюджету розвитку обласного бюджету склали 

128 402,7 тис. грн., які одержані за рахунок наступних 

джерел: 

• кошти, передані із загального фонду бюджету – 117 064,6 тис. грн; 

• повернення відсотків за користування кредитом – 29,0 тис. грн.; 

• субвенції з місцевих бюджетів – 11 309,1 тис. грн.  

Видатки бюджету розвитку становлять 71 255,1 тис. грн., з них:  

 капітальні видатки установ бюджетної сфери – 32 257,3 тис. грн., у т.ч. по 

закладах освіти – 20 456,6 тис. грн., охорони здоров’я – 9 819,3 тис. грн., 

соціального захисту та соціального забезпечення – 1 148,0 тис. грн., фізичної 

культури і спорту – 662,0 тис. грн., культури і мистецтва – 17,7 тис. грн., інші – 

153,7 тис. грн.; 

Видатки бюджетних 

установ за рахунок 

власних надходжень 

Видатки 

спеціального 

фонду бюджету 

Бюджет 

розвитку 

Бюджет 

розвитку 
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 внески у статутні капітали суб'єктів підприємницької діяльності – 

2 134,2 тис. грн., 

 будівництво об'єктів соціально-культурного призначення – 

7 151,3 тис.грн.; 

 будівництво інших об'єктів соціальної та виробничої інфраструктури 

комунальної власності – 448,0 тис.грн.; 

 співфінансування інвестиційних проектів, що реалізуються за рахунок 

коштів державного фонду регіонального розвитку – 20 448,8 тис.грн.; 

 виконання інвестиційних проектів в рамках здійснення заходів щодо 

соціально-економічного розвитку – 265,2 тис.грн.; 

 утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожнього покриття – 

217,8 тис.грн.; 

 газифікація населених пунктів – 308,5 тис.грн.; 

 субвенції капітального характеру державному та місцевим бюджетам – 

7 631,7 тис. грн.; 

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

 виконання природоохоронних заходів – 379,5 тис.грн. 

Детальна інформація наведена в додатку 2. 

 

За 9 місяців 2018 року на утримання та розвиток 

автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури фактично 

спрямовано: 

214 106,4 тис. грн (76,2 відс. до плану періоду) субвенції з державного 

бюджету (КПКВК 19 1 7462 „Утримання та розвиток автомобільних доріг та 

дорожньої інфраструктури за рахунок субвенції з державного бюджету“); 

2 195,0 тис. грн (73,2 відс. до плану періоду) субвенції з обласного 

бюджету місцевим бюджетам (КПКВК 19 1 9730“Субвенція з місцевого 

бюджету на фінансове забезпечення будівництва, реконструкції, ремонту і 

утримання автомобільних доріг загального користування місцевого значення, 

вулиць і доріг комунальної власності у населених пунктах”); 

466,8 тис. грн (3,2 відс. до плану періоду) субвенцій з місцевих бюджетів 

обласному бюджету (КПКВК 19 1 7463 “Утримання та розвиток 

автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок трансфертів з 

інших місцевих бюджетів”); 

11 361,8 тис. грн (25,9 відс. до плану періоду) митних платежів 

(КПКВК 19 1 7464 “Здійснення заходів в рамках проведення експерименту з 

розвитку автомобільних доріг загального користування ділянок вулиць і доріг 

міст та інших населених пунктів, що суміщаються з автомобільними 

дорогами загального користування в усіх областях та м. Києві, а також 

дорожньої інфраструктури у м. Києві”). 

 

До обласного природоохоронного фонду надійшло 

15 270,3 тис. грн, або 108,9 відс. до плану звітного періоду 

та 91,4 відс. до річних призначень. 

На фінансування природоохоронних об’єктів і заходів 

за рахунок власних надходжень обласного бюджету 

Охорона 

навколишнього 

природного 

середовища 

Дороги 
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спрямовано 7 620,9 тис. грн, або 35,7 відс. до призначень періоду, з них 

субвенції місцевим бюджетам – 7 062,4 тис. грн або 56,1 відс. (додаток 3).  

Крім того, з обласного бюджету на природоохоронні заходи спрямовано 

379,5 тис. грн (88,6 відс.) за рахунок інших субвенцій з місцевих бюджетів 

(Черкаського районного бюджету). 

Надходження коштів від відшкодування втрат 

сільськогосподарського і лісогосподарського виробництва 

виконані в сумі 82,5 тис. грн або 75 відс. до плану звітного 

періоду та 51,6 відс. до річних призначень. Видатки 

обласного бюджету за рахунок цих надходжень, які  

передбачені на проведення робіт 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: 

970,0 тис. грн, або 78 відс. до плану періоду – на виконання обласної 

програми забезпечення учасників АТО та членів їх сімей житлом; 

165,1  тис. грн, або 24,6 відс – на виконання обласної програми 

молодіжного житлового будівництва. 

 за рахунок коштів спеціального фонду: 

8,4 тис. грн, або 20,6 відс. до плану періоду – 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 44,4 тис. грн 

(43 відс. до плану періоду).  

До спеціального фонду бюджету повернуто 438,7 тис. грн кредитів, 

наданих у минулі роки на виконання житлових програм, у тому числі 

425,3 тис. грн – на виконання обласних програм забезпечення житлом 

працівників бюджетних установ комунальної власності, учасників АТО та 

членів їх сімей, молодіжного житлового будівництва, 13,4 тис. грн – на 

будівництво житлово-будівельних кооперативів.  

Крім того, повернуто 221,1 тис. грн кредитів, наданих індивідуальним 

сільським забудовникам по програмі “Власний дім”. 

 

Із загального обсягу видатків іншим бюджетам 

протягом звітного періоду з обласного бюджету 

перераховано 4 319 815,6 тис. грн, 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 – 165 757,8 тис. грн; 

субвенції державному бюджету на виконання програм соціально-

економічного та культурного розвитку регіонів – 8 962,6 тис. грн; 

Міжбюджетні 

трансферти 

Охорона і 

раціональне 

використання 

земель 

Кредитування 
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субвенцій на здійснення програм та заходів за рахунок субвенцій з 

державного бюджету 4 099 646,4 тис.грн. в тому числі програм соціального 

захисту населення – 3 997 757,6 тис. грн., освіти – 53 515,7 тис.грн., охорони 

здоров'я – 45 510,5 тис.грн., соціально-економічного та культурного розвитку 

регіонів – 2 700,4 тис.грн., інших програм та заходів – 162,2 тис.грн.; 

субвенцій місцевим бюджетам за рахунок коштів обласного бюджету – 

45 448,7 тис. грн, у тому числі на утримання об’єктів спільного користування 

чи ліквідацію негативних наслідків діяльності об’єктів спільного користування 

– 2 116,8 тис. грн, на будівництво, реконструкцію, ремонт і утримання 

автомобільних доріг загального користування місцевого значення, вулиць і 

доріг комунальної власності у населених пунктах – 2 195,0 тис. грн, на 

здійснення природоохоронних заходів – 7062,4 тис. грн, інших цільових 

субвенцій місцевим бюджетам – 34 074,5 тис. грн (додаток 4). 

Станом на 01.10.2018 по загальному фонду дебіторська 

заборгованість становила 284,3 тис. грн, кредиторська – 

22 165,2 тис. грн (додаток 5). По спеціальному фонду 

дебіторська заборгованість рахується у сумі 3 086,3 тис. грн, кредиторська – 

5 345,7 тис. грн (додаток 6). 
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