
ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА ДО ЗВІТУ ПРО ВИКОНАННЯ 

ОБЛАСНОГО БЮДЖЕТУ ЗА I КВАРТАЛ 2018 РОКУ 

 
За I квартал 2018 року до обласного бюджету  надійшло 

2 712 146,4 тис. грн., з них надходження до загального фонду 

2 596 735,2 тис. грн., спеціального фонду –115 411,2 тис. грн. 

     

 
 За І квартал 2018 року до загального фонду обласного бюджету надійшло 

207 330,3 тис. грн власних доходів, що становить 108,4 відс. до завдання на 

звітний період, понад план надійшло 16 058,3 тис. грн. Досягнуто приросту 

надходжень порівняно з відповідним періодом минулого року на 39,4 відс. 
     

     В складі доходів 

обласного бюджету  

157 955,2 тис. грн податку на 

доходи фізичних осіб, 

26 045,8 тис. грн податку на 

прибуток підприємств,  

15 021,4 тис. грн рентної 

плати та плати за 

використання інших 

природних ресурсів,  

6 495,9 тис. грн плати за 

надання адміністративних 

послуг, 497,4  тис. грн плати 

за передане в оренду майно 

обласної комунальної 

власності, 1 314,6 тис. грн 

всіх інших надходжень. 

Доходи 

бюджету 
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        До спеціального фонду 

обласного бюджету надійшло 

40 964,5 тис. грн власних 

доходів. У складі доходів власні 

надходження бюджетних 

установ – 35 211,1 тис. грн, 

екологічний податок – 

5 466 тис. грн, всі інші 

надходження – 287,4 тис. грн.  

 

 

 

 

 

У складі доходів враховано 2 463 851,6 тис. грн міжбюджетних 

трансфертів з державного бюджету (113 562,6 тис. грн дотацій та 

2 350 289,0 тис. грн субвенцій). 

 

Видатки обласного бюджету з урахуванням переданих 

іншим бюджетам трансфертів виконані у сумі 

2 514 925,3 тис. грн, із зменшенням до аналогічного періоду 

минулого року на 213 774,9 тис. грн, або на 7,8 відс. (основна питома вага 

зменшення видатків за рахунок зменшення надходжень субвенції на надання 

пільг та житлових субсидій населенню на оплату електроенергії, природного 

газу, послуг тепло-, водопостачання і водовідведення, квартирної плати, 

вивезення побутового сміття та рідких нечистот у сумі 333 280,5 тис. грн у 

порівнянні з аналогічним періодом минулого року). 

 

Видатки 

бюджету 
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Із загального фонду бюджету на утримання установ 

обласного підпорядкування, фінансування обласних 

програм і заходів спрямовано 422 170,5 тис. грн, передано 

міжбюджетних трансфертів іншим бюджетам – 2 061 673,6 тис грн. 

 

 
 

Видатки на утримання установ та закладів освіти зросли у порівнянні з 

аналогічним періодом минулого року на 33 552,2 тис. грн (28,6 відс.), охорони 

здоров’я на 14 040,4 тис. грн (7,8 відс), соціального захисту та соціального 

забезпечення – на 7 142,6 тис. грн (17,3 відс.), культури і мистецтва – 

3 256,8 тис. грн (21,4 відс.), фізичної культури і спорту – 1 178,1 тис. грн. 

(20,8 відс.). 

 

Видатки 

загального фонду 



 4 

На реалізацію окремих програм з обласного бюджету профінансовано 

13 548,5 тис. грн, детальна інформація щодо використання цих коштів наведена 

в додатку 1. 

 

Видатки спеціального фонду обласного бюджету 

(без міжбюджетних трансфертів) за I квартал 2018 року 

виконані у сумі 31 081,1 тис. грн.  
 

 

За рахунок власних надходжень бюджетних 

установ зі спеціального фонду обласного бюджету 

профінансовано 30 852,5 тис. грн, у тому числі по 

закладах освіти – 11 804,6 тис. грн, охорони здоров'я – 

10 882,1 тис. грн, соціального захисту та соціального 

забезпечення – 7 735,5 тис. грн, культури і мистецтва – 349,4 тис. грн, фізичної 

культури і спорту – 80,9 тис. грн. 
 

 

Ресурс бюджету розвитку обласного бюджету склав 

6 841,0 тис. грн (з урахуванням залишку коштів на 

01.01.2018 – 6 250,7 тис. грн). 

Доходи одержані за рахунок наступних джерел: 

• кошти, передані із загального фонду бюджету – 579,8 тис. грн; 

• повернення відсотків за користування кредитом – 10,5 тис. грн. 

Видатки бюджету розвитку становлять 228,6 тис. грн, з них:  

капітальні видатки установ бюджетної сфери – 228,6 тис. грн, у т.ч.  

по закладах охорони здоров’я – 151,6 тис. грн, соціального захисту  

та соціального забезпечення – 12,0 тис. грн, фізичної культури і спорту – 

64,9 тис. грн.  

Детальна інформація наведена в додатку 2. 

 

Видатки бюджетних 

установ за рахунок 

власних надходжень 

Видатки 

спеціального фонду 

бюджету 

Бюджет 

розвитку 
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З обласного бюджету на кредитування пільгових 

довгострокових кредитів громадянам на будівництво 

(реконструкцію) та придбання житла у рамках виконання 

програми забезпечення учасників АТО та членів їх сімей житлом у 2015 – 2020 

роках за рахунок коштів загального фонду спрямовано 309,4 тис. грн, або 

72 відс.до плану періоду (КПКВК 08 1 8841).  

Із загального фонду бюджету на фінансування видатків, пов’язаних з 

обслуговуванням кредитів по програмі забезпечення учасників АТО та членів 

їх сімей житлом, спрямовано 13,3 тис. грн або 100 відс. до плану періоду 

(КПКВК 08 1 6084).  

До спеціального фонду бюджету повернуто: 

175,1 тис. грн кредитів, наданих у минулі роки на виконання обласної 

програми забезпечення житлом працівників бюджетних установ комунальної 

власності та молодіжного житлового будівництва; 

37,9 тис. грн кредитів, наданих за попередні періоди по програмі 

житлового будівництва на селі «Власний дім»; 

9,4 тис. грн кредитів, наданих по програмі забезпечення учасників АТО та 

членів їх сімей житлом; 

2,1 тис. грн – на будівництво житлово-будівельних кооперативів. 

 

Із загального обсягу видатків іншим бюджетам 

протягом звітного періоду з обласного бюджету 

перераховано 2 061 673,6 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 – 31 772,8 тис. грн.; 

субвенцій з державного бюджету – 2 017 662,6 тис. грн. 

( 1 580 130,4 тис. грн, або 78,3 відс. з яких субвенція на надання пільг 

та житлових субсидій населенню з оплати енергоносіїв та комунальних послуг); 

субвенцій місцевим бюджетам за рахунок коштів обласного бюджету – 

12 238,2 тис. грн, у тому числі на утримання об’єктів спільного користування 

чи ліквідацію негативних наслідків діяльності об’єктів спільного користування 

– 358,8 тис. грн, на будівництво, реконструкцію, ремонт і утримання 

автомобільних доріг загального користування місцевого значення, вулиць 

і доріг комунальної власності у населених пунктах – 3 000,0 тис. грн, інших 

цільових субвенцій місцевим бюджетам – 8 879,4 тис. грн (додаток 3). 

Станом на 01.04.2018 по загальному фонду дебіторська 

заборгованість становила 616,1тис. грн, кредиторська – 

24 342,4 тис. грн (додаток 4). По спеціальному фонду 

дебіторська заборгованість рахується у сумі 335,2 тис. грн, кредиторська – 

1 331,2 тис. грн (додаток 5). 

 

 

Директор Н. Кравченко 
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