
Додаток 1

№ Назва субвенцій Головний розпорядник коштів
Передбачено 
в бюджеті
(тис.грн)

Фактичне 
виконання
(тис.грн)

% 
освоєння 
виділених 
коштів

Досягнутий результат

1 Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на реалізацію 
заходів, спрямованих на підвищення якості освіти

Департамент освіти і науки 
Черкаської обласної державної 

адміністрації 32 013,9 29 839,4 93,2

Закуплено 11 шкільних автобусів, 7 
спецавтомобілів для інклюзивно-ресурсних 
центрів. Придбано 61 одиницю комп'ютерної 
техніки, 288 навчальних закладів підключено до 
мережі Інтернет

2 Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на виплату 
допомоги сім'ям з дітьми, малозабезпеченим сім'ям, особам, які не 
мають права на пенсію, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, 
тимчасової державної допомоги дітям, тимчасової державної 
соціальної допомоги непрацюючій особі, яка досягла загального 
пенсійного віку, але не набула права на пенсійну виплату, допомоги по 
догляду за особами з інвалідністю I чи II групи внаслідок психічного 
розладу, компенсаційної виплати непрацюючій працездатній особі, 
яка доглядає за особою з інвалідністю I групи, а також за особою, яка 
досягла 80-річного віку

Департаменти фінансів, 
соціального захисту населення 
Черкаської обласної державної 

адміністрації

1 947 169,6 1 671 766,8 85,9

Надано соціальних державних допомог 78,4 тис. 
отримувачів, закуплено 10,1 тис шт наборів 
одноразової натуральної допомоги «пакунок 
малюка» при народженні дитини.
(Субвенція профінансована 100% до потреби)

3 Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на виплату 
грошової компенсації за належні для отримання жилі приміщення для 
внутрішньо переміщених осіб, які захищали незалежність, суверенітет 
та територіальну цілісність України і брали безпосередню участь в 
антитерористичній операції, забезпеченні її проведення, перебуваючи 
безпосередньо в районах антитерористичної операції у період її 
проведення, у здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки 
і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації 
у Донецькій та Луганській областях, забезпеченні їх здійснення, 
перебуваючи безпосередньо в районах та у період здійснення 
зазначених заходів, та визнані особами з інвалідністю внаслідок війни 
III групи відповідно до пунктів 11 - 14 частини другої статті 7 або 
учасниками бойових дій відповідно до пунктів 19 - 20 частини першої 
статті 6 Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх 
соціального захисту", та які потребують поліпшення житлових умов

Департамент соціального 
захисту населення Черкаської 

обласної державної 
адміністрації

2 195,0 2 195,0 100,0

Придбано 2 житлових приміщення в м. Черкаси

4 Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на надання 
пільг та житлових субсидій населенню на придбання твердого та 
рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу 

Департамент фінансів 
Черкаської обласної державної 

адміністрації 131 003,3 78 823,8 60,2

Забезпечено відшкодування пільг та житлових 
субсидій населенню
(Субвенція профінансована 100% до потреби)

Інформація про використання субвенцій з державного бюджету обласному бюджету у 2019 році
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5 Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на надання 
пільг та житлових субсидій населенню на оплату електроенергії, 
природного газу, послуг тепло-, водопостачання і водовідведення, 
квартирної плати (утримання будинків і споруд та прибудинкових 
територій), управління багатоквартирним будинком, поводження з 
побутовими відходами (вивезення побутових відходів) та вивезення 
рідких нечистот, внесків за встановлення, обслуговування та заміну 
вузлів комерційного обліку води та теплової енергії, абонентського 
обслуговування для споживачів комунальних послуг, що надаються у 
багатоквартирних будинках за індивідуальними договорами

Департамент фінансів 
Черкаської обласної державної 

адміністрації

1 158 197,3 1 142 374,5 98,6

Забезпечено відшкодування пільг 55 тис. осіб та 
житлових субсидій населенню 162 тис. 
домогосподарств 
(Субвенція профінансована 100% до потреби)

6 Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на виплату 
грошової компенсації за належні для отримання жилі приміщення для 
сімей осіб, визначених у абзаці чотирнадцятому пункту 1 статті 10 
Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального 
захисту", для осіб з інвалідністю I - II групи, які стали особами з 
інвалідністю внаслідок поранень, каліцтва, контузії чи інших 
ушкоджень здоров'я, одержаних під час участі у Революції Гідності, 
визначених пунктом 10 частини другої статті 7 Закону України "Про 
статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту", та які 
потребують поліпшення житлових умов

Департамент соціального 
захисту населення Черкаської 

обласної державної 
адміністрації

3 262,0 3 259,0 99,9

Придбано 1 житлове приміщення та виплачено 
грошову компенсацію на придбання  2 особам в 
м. Черкаси

7 Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на будівництво 
мультифункціональних майданчиків для занять ігровими видами 
спорту

Департамент освіти і науки, 
Управління у справах сім'ї, 
молоді і спорту Черкаської 

обласної державної 
адміністрації

5 720,2 4 499,2 78,7

Кошти спрямовано на будівництво 6 
мультифункціональних майданчиків для занять 
ігровими видами спорту

8 Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на створення 
оперативно-диспетчерських служб, на реалізацію пілотного проекту 
щодо розвитку системи екстреної медичної допомоги у Вінницькій, 
Донецькій, Одеській, Полтавській, Тернопільській областях та м. 
Києві

Управління охорони здоров'я 
Черкаської обласної державної 

адміністрації 6 690,0 6 660,0 99,6

Придбано серверне та комп'ютерне обладнання, 
програмне забезпечення, засоби передачі 
інформації для централізованої диспетчерської  
КНП "Обласний центр екстреної медичної 
допомоги та медицини катастроф"

9 Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на придбання 
медикаментів та виробів медичного призначення для забезпечення 
швидкої медичної допомоги

Управління охорони здоров'я 
Черкаської обласної державної 

адміністрації 4 358,1 4 358,1 100,0

Придбано медикаменти та вироби медичного 
призначення для надання екстреної та 
невідкладної медичної допомоги центром, 
станціями та пунктами екстреної медичної 
допомоги області
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10 Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на реалізацію 
заходів, спрямованих на розвиток системи охорони здоров'я у 
сільській місцевості

Департамент містобудування, 
архітектури, будівництва та 
житлово-комунального 
господарства Черкаської 
обласної державної 

адміністрації

239 790,6 96 954,0 40,4

Завершено роботи з будівництва 5 амбулаторій 
загальної практики сімейної медицини та 
закуплено службовий автотранспорт для 
медичних працівників амбулаторії загальної 
практики сімейної медицини у кількості 23 
одиниць

11 Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на 
відшкодування вартості лікарських засобів для лікування окремих 
захворювань

Управління охорони здоров'я 
Черкаської обласної державної 

адміністрації 7 895,5 7 645,4 96,8

Забезпечено відшкодування 67,4 тис. пацієнтам 
вартості лікарських засобів за державною 
програмою "Доступні ліки" у І кварталі 2019 
року згідно виписаних рецептів (120,6 тис 
рецептів)

12 Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на придбання 
витратних матеріалів для закладів охорони здоров'я та лікарських 
засобів для інгаляційної анестезії

Управління охорони здоров'я 
Черкаської обласної державної 

адміністрації 599,2 592,3 98,8

Проведена закупівля препарату "Севоран" для 
проведення інгаляційної анестезії при наданні 
медичної допомоги хворим та проведено їх 
розподіл між 12 лікувально-профілактичними 
закладами області за наявності необхідного 
обладнання

13 Освітня субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам Департаменти освіти і науки, 
культури та взаємозв’язків з 
громадськістю, Управління 
охорони здоров'я Черкаської 

обласної державної 
адміністрації

335 697,0 229 070,2 68,2

Забезпечено виплату заробітної плати 1,5 тис. 
педагогічним працівникам обласних навчальних 
закладів, приватних шкіл (м. Черкаси та м. 
Умань) та інклюзивно-ресурсних центрів області

14 Медична субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам Управління охорони здоров'я 
Черкаської обласної державної 

адміністрації 

994 499,2 987 066,8 99,3

Забезпечено у повному обсязі виплату заробітної 
плати медичним працівникам, функціонування 
обласних закладів та підприємств охорони 
здоров'я, надання медичної допомоги, 
відшкодування вартості препаратів інсуліну 
хворим на цукровий та нецукровий діабет (8,3 
тис. осіб), проведення лікування методом 
гемодіалізу (257 осіб), тощо

15 Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на проектні, 
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

Департаменти соціального 
захисту населення, 

містобудування, архітектури, 
будівництва та житлово-
комунального господарства 

Черкаської обласної державної 
адміністрації

25 865,1 25 361,5 98,1

Придбано 11 житлових приміщень та проведено 
грошову компенсацію 56 дітям пільгових 
категорій 
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16 Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення 
заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій

Департаменти освіти і науки, 
соціального захисту населення, 
культури та взаємозв’язків з 
громадськістю, фінансів, 
Управління у справах сім‘ї, 
молоді та спорту, охорони 
здоров’я Черкаської обласної 
державної адміністрації

9 444,2 8 686,8 92,0

Забезпечено фінансування 20 заходів щодо 
будівництва, капітального ремонту та придбання 
обладнання.

17 Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на надання 
державної підтримки особам з особливими освітніми потребами

Департамент освіти і науки 
Черкаської обласної державної 

адміністрації 10 730,0 10 288,4 95,9

Кошти спрямовано на проведення корекційно-
розвиткових занять з учнями, придбання 
спеціальних засобів корекції психофізичного 
розвитку вихованців  та оснащення інклюзивно-
ресурсних центрів

18 Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на виплату 
державної соціальної допомоги на дітей-сиріт та дітей, позбавлених 
батьківського піклування, грошового забезпечення батькам-
вихователям і прийомним батькам за надання соціальних послуг у 
дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім'ях за принципом 
"гроші ходять за дитиною", оплату послуг із здійснення патронату над 
дитиною та виплату соціальної допомоги на утримання дитини в сім'ї 
патронатного вихователя, підтримку малих групових будинків

Департамент соціального 
захисту населення Черкаської 

обласної державної 
адміністрації

35 755,4 35 599,6 99,6

Забезпечено виплати протягом року дитячим 
будинкам сімейного типу, прийомним сім'ям, 
сім'ям патронатних вихователів
(Субвенція профінансована 100% до потреби)

19 Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на виплату 
грошової компенсації за належні для отримання жилі приміщення для 
сімей осіб, визначених абзацами 5 - 8 пункту 1 статті 10 Закону 
України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту", 
для осіб з інвалідністю I - II групи, яка настала внаслідок поранення, 
контузії, каліцтва або захворювання, одержаних під час 
безпосередньої участі в антитерористичній операції, забезпеченні її 
проведення, здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і 
оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у 
Донецькій та Луганській областях, забезпеченні їх здійснення, 
визначених пунктами 11 - 14 частини другої статті 7 Закону України 
"Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту", та які 
потребують поліпшення житлових умов

Департамент соціального 
захисту населення Черкаської 

обласної державної 
адміністрації

23 534,9 23 427,5 99,5

Придбано 8 житлових приміщень  та виплачено 
грошову компенсацію на придбання 15 особам  
по 9 бюджетах 
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20 Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на виплату 
грошової компенсації за належні для отримання жилі приміщення для 
сімей учасників бойових дій на території інших держав, визначених у 
абзаці першому пункту 1 статті 10 Закону України "Про статус 
ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту", для осіб з 
інвалідністю I - II групи з числа учасників бойових дій на території 
інших держав, інвалідність яких настала внаслідок поранення, 
контузії, каліцтва або захворювання, пов'язаних з перебуванням у цих 
державах, визначених пунктом 7 частини другої статті 7 Закону 
України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту", 
та які потребують поліпшення житлових умов

Департамент соціального 
захисту населення Черкаської 

обласної державної 
адміністрації

16 163,3 15 775,4 97,6

Придбано 3 житлові приміщення та виплачено 
грошову компенсацію на придбання  12 особам  
(м. Черкаси, м. Умань, Корсунь-Шевченківський 
та Монастирищенський райони)

21 Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на проведення 
виборів депутатів місцевих рад та сільських, селищних, міських голів 

Департамент фінансів 
Черкаської обласної державної 

адміністрації

1 424,5 1 395,3 97,9

Кошти спрямовано на проведення перших 
виборів у трьох новостворених об’єднаних 
громадах (Драбівська селищна ОТГ 
Драбівського району; Баштечківська сільська 
ОТГ Жашківського району; Виноградська 
сільська ОТГ Лисянського району) та 
додаткових виборів депутатів у 6 місцевих радах

22 Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на забезпечення 
якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти "Нова 
українська школа"

Департамент освіти і науки 
Черкаської обласної державної 

адміністрації
34 315,4 33 825,0 98,6

Створено освітнє середовище для учнів 
початкових класів закладів загальної середньої 
освіти, закуплено: дидактичні матеріали (23,4 
тис од.), сучасні меблі (15,3 тис од.), 
комп'ютерну техніку (1,2 тис. од.), підготовлено 
7,9 тис педагогічних працівників

23 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

Департамент інфраструктури, 
розвитку та утримання мережі 

автомобільних доріг 
загального користування 

місцевого значення Черкаської  
облдержадміністрації 529 044,1 475 153,6 89,8

Здійснено капітальний ремонт доріг місцевого 
значення - 18,4 км, вулиць і доріг комунальної 
власності - 16 842 м2
Здійснено поточний ремонт доріг місцевого 
значення -93,5 км, вулиць і доріг комунальної 
власності  -123 887 м2, мостів - 60 пог.м.
Проведено дрібний ремонт доріг місцевого 
значення - 160 366 м2, вулиць і доріг 
комунальної власності - 76 214 м2
Експлуатаційне утримання (в т.ч зимове) доріг 
місцевого значення - 2 344 м2

5 555 367,8 4 894 617,6 88,1

Т. Митюк
Заступник директора - начальник управління міжбюджетних розрахунків та аналізу бюджету Департаменту фінансів Черкаської обласної 

державної адміністрації

Всього, в тому числі:



Додаток 2

тис. грн

№ Назва програми Головний розпорядник 
коштів

Передбаче
но на рік

Касові 
видатки Досягнутий результат

1 Програма забезпечення правопорядку, 
запобігання і протидії корупції області на 
2016-2020 роки 

Черкаська обласна 
державна адміністрація

1 920,0 535,0 Закуплено 2 тепловізори, систему відеоспостереження, апаратуру для передавання 
радіосигналу, верстат з ендоскопом

2 Програма протидії тероризму на 
території Черкаської області на 2017-
2020 роки 

Черкаська обласна 
державна адміністрація

500,0 466,5 Придбано обладнання радіозв'язку, турнікет, офісну та комп'ютерну техніку

3 Комплексна програма забезпечення 
техногенної та пожежної безпеки на 
території області, вжиття заходів щодо 
ліквідації наслідків можливих 
надзвичайних ситуацій та подій на 2016-
2020 роки 

Черкаська обласна 
державна адміністрація

2 299,8 2 288,7 Проведено капітальний ремонт даху будівлі державного пожежно-рятувального 
поста, придбано речове майно, модульний надувний пневмокаркасний намет з 
комплектом обігріву, охолодження та розкладних меблів, мотопомпи дизельні, 
паливно-мастильні матеріали, пожежні рукава

4 Обласна цільова програма забезпечення 
збереженості документів Національного 
архівного фонду на 2011-2020 роки

Черкаська обласна 
державна адміністрація

300,0 0,0

5 Програма підвищення рівня безпеки 
дорожнього руху на період до 2020 року 

Департамент 
інфраструктури,розвитку 
та утримання мережі 
автомобільних доріг 

загального користування 
місцевого значення  

Черкаської 
облдержадміністрації 

900,0 900,0 Проведено капітальний ремонт приміщення Територіального сервісного центру 
№7144 у Корсунь-Шевченківському районі

6 Програма організації рятування людей на 
водних об’єктах Черкаської області на 
2019 - 2023 роки

Управління цивільного 
захисту Черкаської 
облдержадміністрації

826,0 826,0 Забезпечено утримання комунальної водолазно-рятувальної служби - кошти 
спрямовані на оплату праці 11 штатним одиницям 

7 Обласна цільова програма "Призовна 
дільниця" на 2017-2019 роки

Управління цивільного 
захисту Черкаської 
облдержадміністрації

48,0 48,0 Забезпечено канцелярським приладдям призовників

Рівень виконання місцевих програм по обласному бюджету Черкаської області у 2019 році 



№ Назва програми Головний розпорядник 
коштів

Передбаче
но на рік

Касові 
видатки Досягнутий результат

8 Програма підвищення якості шкільної 
природничо-математичної освіти на 
період до 2021 року

Департамент освіти і 
науки Черкаської 

облдержадміністрації

Управління охорони 
здоров’я Черкаської 
облдержадміністрації

3 390,0 2 992,9 На умовах співфінансування із місцевими бюджетами придбано 4 набори LEGO та 9 
навчальних кабінетів з природничо-математичних дисциплін

9 Обласна програма "Шкільний автобус" 
на 2016-2020 роки 

Департамент освіти і 
науки Черкаської 

облдержадміністрації

11 030,7 10 973,2 На умовах співфінансування із місцевими бюджетами закуплено 12 шкільних 
автобусів

10 Обласна програма впровадження у 
навчально-виховний процес 
загальноосвітніх навчальних закладів 
інформаційно-комунікаційних технологій 
"Сто відсотків"  на період до 2021 року 

Департамент освіти і 
науки Черкаської 

облдержадміністрації

1 112,0 805,8 На умовах співфінансування з місцевими бюджетами закуплено 2 лінгафонних та 3 
навчальні кабінети (Захист Вітчизни та  інформатики)

11 Обласна програма медикаментозного 
забезпечення хворих із 
трансплантованими органами на 2017-
2020 роки

Управління охорони 
здоров’я Черкаської 
облдержадміністрації

239,2 227,6 На умовах співфінансування із місцевими бюджетами забезпечено придбання 
медикаментів для 27 хворих із трансплантованими органами

12 Обласна програма "Надання медичної 
допомоги хворим нефрологічного 
профілю" на 2014-2019 роки

Управління охорони 
здоров’я Черкаської 
облдержадміністрації

22 586,3 20 513,8 На умовах співфінансування із місцевими бюджетами забезпечено оплату послуг із 
лікування 68 хворих на ниркову недостатність методом гемодіалізу 

13 Обласна комплексна програма „Турбота” 
на 2014 – 2020 роки

Департамент соціального 
захисту населення 

Черкаської 
облдержадміністрації 

23 005,1 21 333,1 Виплачено матеріальну допомогу членам 12 сімей загиблих в АТО, громадянам, що 
опинились у складних життєвих обставинах, стипендію 99 політичним в'язням та 
репресованим, надано фінансову підтримку 21 громадській організації ветеранів та 
осіб з інвалідністю та відшкодовано пільгове медичне забезпечення понад 12 
тисячам громадянам, що постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи 



№ Назва програми Головний розпорядник 
коштів

Передбаче
но на рік

Касові 
видатки Досягнутий результат

14 Обласна комплексна програма щодо 
медичного, соціального забезпечення, 
адаптації, психологічної реабілітації, 
професійної підготовки (перепідготовки) 
учасників антитерористичної операції, 
родин Героїв Небесної Сотні та 
постраждалих під час Революції Гідності 
та бійців-добровольців на 2018-2022 роки

Департамент соціального 
захисту населення 

Черкаської 
облдержадміністрації 

600,0 202,9 На умовах співфінансування з місцевими бюджетами забезпечено 45 учасників 
АТО/ООС санаторно-курортним лікуванням в санаторних закладах Черкаської 
області

15 Обласна програма забезпечення 
учасників АТО та членів їх сімей житлом 
у 2015 - 2020 роках

Департамент соціального 
захисту населення 

Черкаської 
облдержадміністрації 

1 835,6 1 638,3 Придбано 23 квартири, з них 17 - м.Черкаси, 2 - м. Сміла,1 - м. Умань, 1- Канівський 
район (с. Пекарі), 1 - м.К-Шевченківський, 1 - отг м. Шпола 

16 Обласна програма забезпечення молоді 
житлом на 2018-2022 роки

Управління у справах 
сім'ї, молоді і спорту 

Черкаської 
облдержадміністрації 

1 810,4 1 721,2 Придбано 6 квартир, в тому числі 4 - в м. Черкаси, 2 - м. Умань

17 Обласна цільова програма підтримки 
індивідуального житлового будівництва 
на селі „Власний дім“ на 2016 – 2020 
роки

Департамент 
містобудування, 

архітектури, будівництва 
та житлово-комунального 
господарства Черкаської 
облдержадміністрації 

1 629,7 0,0 Фактично фонд не здійснює діяльність

18 Обласна програма поліпшення 
кінообслуговування населення на 2014-
2019 роки

Департамент культури та 
взаємозв’язків з 

громадськістю Черкаської 
облдержадміністрації 

693,7 693,7 Кошти спрямовані на виплату заробітної плати та розрахунки за електроенергію КП 
"Черкасиоблкіно" ЧОР



№ Назва програми Головний розпорядник 
коштів

Передбаче
но на рік

Касові 
видатки Досягнутий результат

19 Програма розвитку туризму в Черкаській 
області на 2018-2020 роки

Департамент 
регіонального розвитку 

Черкаської 
облдержадміністрації 

482,0 257,1 1. Область представлено на 2-х міжнародних туристичних виставках в м. Київ;
2. Розроблено та випущено 500 двомовних туристичних буклетів „Подорожуй 
Черкащиною ЗАРАЗ!“;
3. Проведено прес-тур для журналістів  та блогерів; 
4. Проведено 2 семінари-тренінги „Про сільський туризм“ для представників ОТГ, 
фермерів, власників зелених садиб та тих, хто планує відкрити власну справу;
5. Проведено консультації та аудит частини туристичних локацій та об'єктів області 
з метою розробки бренду регіону; 
6. Розроблено та запущено мобільний туристичний додаток “Подорожуй 
Черкащиною” спільно з IT-компанією Everlabs;
7. Проведено туристичний форум “Зробимо БРЕНД Черкащини РАЗОМ”; 
8. Проведено заходи в рамках відзначення Дня Європи в Черкаській області.

20 Програма підтримки діяльності осередків 
національних творчих спілок Черкаської 
області на 2017-2021 роки

Департамент культури та 
взаємозв’язків з 

громадськістю Черкаської 
облдержадміністрації 

172,4 172,4 Осередками національних творчих спілок Черкаської області проведено 12 заходів, 
якими охоплено 25 тис. учасників

21 Програма підтримки розвитку 
сільськогосподарських обслуговуючих 
кооперативів у Черкаській області на 
період до 2020 року

Департамент 
агропромислового 
розвитку Черкаської 
облдержадміністрації 

2 435,4 1 991,3 Спрямовано кошти на придбання обладнання для виробництва молочної продукції 
СОК "Дружба плюс" Звенигородського району - 692,080 тис. грн.; 
на придбання техніки та обладнання для утримання бичків  СОК "Бики Черкащини"  
Монастирищенського району - 720,938 тис.грн; 
на придбання с/г обладнання для виробництва кормів "Агроселбуд" 
Монастирищенського району - 210,0 тис.грн ;
на придбання обладнання для переробки молока СОК "Сміляночка" Смілянського 
району  - 303,0 тис.грн.
За рахунок гранту, наданого Європейським Союзом, на фінансову підтримку КП 
«Регіональний навчально-практичний Центр розвитку багатофункціональних 
кооперативів» спрямовано 65,320 тис.грн

22 Обласна програма створення 
регіональної системи дорадчої служби 
для розвитку та підтримки фермерських 
господарств, сільськогосподарських 
виробничих та обслуговуючих 
кооперативів у Черкаській області на 
2018-2020 роки

Департамент 
агропромислового 
розвитку Черкаської 
облдержадміністрації 

50,0 0,0
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23 Програма розвитку рибного господарства 
водойм Черкаської області на 2014-2020 
роки

Департамент 
агропромислового 
розвитку Черкаської 
облдержадміністрації 

1 000,0 972,7 Проведено зариблення акваторії Кременчуцького водосховища та акваторії 
Звенигородського району (30,4 тон мальків)

24 Програма реалізації Стратегії розвитку 
малого і середнього підприємництва 
Черкаської області на 2018-2020 роки

Департамент 
регіонального розвитку 

Черкаської 
облдержадміністрації 

1 318,0 1 256,0 Кошти спрямовані на фінансову підтримку функціонування Черкаської агенції 
регіонального розвитку(зарплата, оренда, комунальні послуги); на проведення 
заходу "Навчання суб'єктів бізнесу в Школі малого та середнього підприємництва" 
(захід проводився Черкаською агенцією регіонального розвитку); на участь торгово-
економічній місії Черкаської області у Другому форумі регіонів України та 
Білорусі; підвищення рівня знань представників бізнесу із питань управління 
витратами, податками, бухгалтерського обліку; організація проведення 
економічного форуму "Open Biz"; проведення тренінгів для представників бізнесу в 
рамках проведення"Тижня підприємництва"; проведення тренінгів, які спрямовані 
на підвищення спроможності бізнесу виходити на нові ринки; на проведення 
щорічного обласного конкурсу якості продукції "Черкаська якість"

25 Програма підвищення 
енергоефективності та зменшення 
споживання енергоносіїв Черкаської 
області на 2011-2020 роки

Департамент 
містобудування, 

архітектури, будівництва 
та житлово-комунального 
господарства Черкаської 
облдержадміністрації 

200,0 83,2 Компенсовано відсотки по кредитах населенню та ОСББ для впровадження 
енергозберігаючих технологій (м. Золотоноша - 32,6 тис.грн.; райони: 
Городищенський - 10,0 тис.грн; Жашківський - 1,9 тис.грн; Звенигородський - 0,2 
тис. грн.; Катеринопільський - 22,5 тис. грн.; Корсунь-Шевченківський - 0,1 тис.грн; 
Маньківський - 9,4 тис.грн; Шполянський - 6,6 тис.грн.)
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26 Програма підтримки органів місцевого 
самоврядування у Черкаській області на 
2017-2020 роки Черкаська обласна 

державна адміністрація

Черкаська обласна рада

Управління у справах 
сім'ї, молоді і спорту 

Черкаської 
облдержадміністрації 

1 701,6 1 422,3 Проведено виплату 36 стипендій удостоєним звання "Почесний громадянин 
Черкащини", 55 виплат винагород нагородженим Почесними грамотами обласної 
ради та облдержадмінстрації та відзнаками "За заслуги перед Черкащиною", 
висвітлена діяльність обласної ради у 33 випусках періодичних видань, зроблено 17 
он-лайн трансляцій засідань президій та сесій обласної ради, забезпечено 
фукціонування електронного документообігу в обласній раді шляхом встановлення 
програмного забезпечення у кількості 3 ПЗ, налагодження та розвиток FTP серверу, 
серверу петицій та інформаційної мережі Черкаської обласної ради у кількості 3 
послуг, придбано 50 знаків "За заслуги перед Черкащиною" 
Сплачено членський внесок Українській асоціації районних та обласних рад за 2019 
рік 
Нагороджено грошовою премією команди - переможці обласних змагань 
«Найспортивніше село Черкащини».

27 Програма участі Черкаської області у 
Національній системі опрацювання 
звернень до органів виконавчої влади 

Черкаська обласна 
державна адміністрація

2 906,6 2 466,4 Забезпечено оперативне реагування на проблемні питання порушені у зверненнях 
представників громадськості та проведено моніторинг основних проблемних 
питань, що потребували прийняття рішень на регіональному рівні (утримання 
контактного центру)

28 Цільова програма розвитку 
міжнародного співробітництва та 
міжрегіональної співпраці Черкаської 
області на 2017-2020 роки 

Департамент 
регіонального розвитку 

Черкаської 
облдержадміністрації 

470,0 369,4 Проведено 15 зустрічей із представниками офіційних делегацій іноземних держав та 
дипломатичного корпусу.  
Проведено 11 зустрічей з іноземними інвесторами. 
Підписано Угоду про співробітництво між Черкаською облдержадміністрацією та 
Вітебським обласним виконавчим комітетом Республіки Білорусь.                                                                                                                                                                                                                                                                
Оновлено брендовану сувенірну продукцію про область.
Проведено Черкаський економічний форум, у рамках якого проведено Раду 
регіонального розвитку Черкаської області та в якому взяли участь понад 800 осіб.                                                                                                                                                                                                                                         
Оновлений інвестиційний буклет «Invest in Cherkasy Region» поширено на понад 
400 потенційних інвесторів. 
Обрано керуючу компанію для «Індустріального Парку Золотоноша». 
Проведено два навчальних семінари для 40 представників ОТГ та РДА щодо 
складання грантової проектної заявки. 
Підготовлено та поширено Путівник «Як скласти проектну заявки та отримати 
грант», який містить рекомендації щодо написання якісної грантової заявки.                                                                                                                                                                                                                                              
Проведено «День Кар'єри» на базі Черкаського державного технологічного 
університету для понад 300 студентів.
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29 Програма підтримки діяльності органів 
виконавчої влади на 2016-2020 роки 

Черкаська обласна 
державна адміністрація

Департамент фінансів 
Черкаської 

облдержадміністрації

6 748,0 6 303,8 Кошти спрямовувалися на відшкодування апаратом та структурними підрозділами 
ОДА витрат з утримання приміщень та прибудинкової території (3643,6 тис грн.), 
оплати послуг з оренди майна (76,3 тис.грн) та автотранспорту  (2353,1 тис грн.), 
судові витрати, відрядження, послуги зв'язку та ін. (230,8 тис.грн)

30 Програма фінансової підтримки 
підприємств спільної власності 
територіальних громад сіл, селищ, міст 
Черкаської області на 2019-2021 роки

Обласна рада

Департамент 
інфраструктури,розвитку 
та утримання мережі 
автомобільних доріг 

загального користування 
місцевого значення 

Черкаської  
облдержадміністрації 

Департамент 
агропромислового 
розвитку Черкаської 
облдержадміністрації 

18 906,8 18 230,2 Забезпечено фінансову підтримку комунальних підприємств:
КП «Регіональний навчально-практичний Центр розвитку багатофункціональних 
кооперативів» (охорона майна) -199,728 тис грн; 
КП «Управління по експлуатації Будинку Рад і об’єктів обласної комунальної 
власності» - 7760, 0 тис грн; 
КП «АТП Черкаської обласної ради» -1397,430 тис.грн; 
КП «Аеропорт Черкаси Черкаської обласної ради» - 8825,105 тис.грн.
КП «Черкаське обласне підприємство з забезпечення діяльності установ соціального 
захисту" - 47,9 тис. грн

31 Програма економічного і соціального 
розвитку Черкаської області на 2019 рік

Обласна рада

Департамент освіти і 
науки Черкаської 

облдержадміністрації

Департамент 
регіонального розвитку 

Черкаської 
облдержадміністрації 

Департамент 
агропромислового 
розвитку Черкаської 
облдержадміністрації 

3 165,1 3 061,9 Виплата одноразової грошової допомоги 877 громадянам, які попали у скрутні 
життєві обставини (2 460,4 тис. грн); 
Забезпечення щомісячної виплати обласних стипендій 61 переможцю ІІІ етапу 
Всеукраїнських учнівських олімпіад з базових дисциплін та ІІ етапу конкурсу - 
захисту науково - дослідницьких робіт учнів - членів Малої академії наук (405,5 тис. 
грн); 
Підготовка статистичної інформації, яка не включена до Плану державних 
статистичних спостережень на відповідний рік, виготовлення презентаційних 
матеріалів про область; створення сайту для розробки Стратегії регіонального 
розвитку Черкаської області на період 2021-2027 роки; оренда приміщення у рамках 
виконання заходу проведення навчального семінару "Розвиток кластерів у Польщі" 
(96,0 тис. грн); 
Представлення експозиції області на Міжнародній агропромисловій виставці 
"АГРО -2019" (100,0 тис.грн).
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32 Комплексна програма функціонування та 
розвитку системи  цивільного захисту 
області, забезпечення мобілізаційної 
готовності та мобілізації, створення 
регіонального матеріально-технічного 
резерву щодо попередження і ліквідації 
надзвичайних ситуацій у мирний час та 
особливий період на 2018-2019 роки 

Управління цивільного 
захисту Черкаської 
облдержадміністрації

694,0 684,0 Кошти спрямовано на поповнення матеріально-технічного резерву -207,4 тис.грн; 
оплату послуг з експлуатаційно-технічного обслуговування  системи оповіщення -  
476,6 тис.грн                                         

33 Програма територіальної оборони 
Черкаської області на 2018-2022 роки

Управління цивільного 
захисту Черкаської 
облдержадміністрації

150,0 150,0 Придбано паливно-мастильні матеріали та канцелярське приладдя для підрозділів 
територіальної оборони 

34 Програма надання шефської допомоги, 
фінансування заходів, спрямованих на 
підвищення рівня бойової готовності 
військових частин Збройних Сил 
України, Національної гвардії України та 
Державної прикордонної служби України 
на 2018-2022 роки 

Управління цивільного 
захисту Черкаської 
облдержадміністрації

300,0 300,0 Кошти спрямовано Головному центру підготовки особового складу Державної 
прикордонної служби України імені генерал-майора І.Момота на придбання 
обладнання довгострокового використання для покращення матеріально-технічної 
бази центру 

35 Програма розвитку  автомобільних доріг 
загального користування Черкаської 
області на 2019-2022 роки

Департамент 
інфраструктури, розвитку 
та утримання мережі 
автомобільних доріг 

загального користування 
місцевого значення 

Черкаської  
облдержадміністрації 

552 763,0 497 051,4 Капітально відремонтовано доріг місцевого значення - 18,4 км, вулиць і доріг 
комунальної власності - 16 842 м2; 
Здійснено поточний ремонт доріг місцевого значення -106,2 км, вулиць і доріг 
комунальної власності  - 141 989 м2, мостів - 60 пог.м.;
Проведено дрібний ремонт доріг місцевого значення - 161 757 м2, вулиць і доріг 
комунальної власності - 76 214 м2;
Експлуатаційне утримання (в т.ч зимове) доріг місцевого значення - 2 344 м2

36 Програма розвитку футболу в Черкаській 
області на 2012-2020 роки 

Управління у справах 
сім'ї, молоді і спорту 

Черкаської 
облдержадміністрації 

100,0 99,9 Нагороджено переможців та призерів обласного конкурсу - огляду на кращу 
організацію роботи з розвитку футболу серед спортивних організацій

37 Програма розвитку фізичної культури і 
спорту  в області на 2016-2020 роки 

Управління у справах 
сім'ї, молоді і спорту 

Черкаської 
облдержадміністрації 

110,0 110,0 Нагороджено дитячо-юнацькі спортивні школи, які за рейтингом з олімпійських та 
неолімпійських видів спорту в області посіли 1-3 місце
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38 Програма розвитку інформаційного 
простору Черкаської області на 2019-
2023 роки

Департамент культури та 
взаємозв’язків з 

громадськістю Черкаської 
облдержадміністрації 

1 962,4 1 768,8 Надруковано 27 суспільно необхідних книговидань,  загальним тиражем 12310 
примірників. Забезпечено інформування населення в засобах масової інформації 
про суспільно-політичне життя регіону, досягнення та перспективи соціально-
економічного розвитку області.

39 Програма поповнення бібліотечних 
фондів у Черкаській області на 2018 – 
2023 роки 

Департамент культури та 
взаємозв’язків з 

громадськістю Черкаської 
облдержадміністрації 

280,0 280,0 В рамках виконання завдань програми придбано 2,4 тис. книг

40 Обласна програма розвитку 
громадянського суспільства на період до 
2019 року

Департамент культури та 
взаємозв’язків з 

громадськістю Черкаської 
облдержадміністрації 

1 100,0 1 100,0 Проведено конкурс з відбору соціальних проектів неурядових організацій та форум 
інститутів громадянського суспільства "ГРАНТуємо ЗМІНИ".
За результатами конкурсу відібрано та реалізовано 16 соціальних проектів. 

671 741,9 604 297,5

Т. Митюк

ВСЬОГО

Заступник директора - начальник управління міжбюджетних розрахунків та аналізу бюджету 
Департаменту фінансів Черкаської обласної державної адміністрації



тис.грн

Дата прийняття 
розпорядження, 

рішення
№ док. Головний розпорядник коштів Кому і на які заходи виділені кошти

Сума 
виділених 
коштів

Фактичні 
видатки

1 2 3 4 5 6
25.04.2019 282 Департамент соціального захисту 

населення Черкаської обласної 
державної адміністрації

на проведення першочергових невідкладних робіт з ліквідації 
наслідків надзвичайної ситуації природного характеру, повязаної з 
руйнуванням покрівлі будівлі пральні та пекарні Вікторівського 
психоневрологічного інтернату, розташованого по вул. І. Франка, 3 в 
с. Вікторівка Христинівського району Черкаської області

103,8 103,8

27.05.2019 380 Управління цивільного захисту 
Черкаської обласної державної 
адміністрації

на запобігання виникнення надзвичайних ситуацій техногенного та 
природного характеру,  пов’язаних з виникненням пожеж в лісових 
масивах, торфовищах Черкаської області для управління Державної 
служби України з надзвичайних ситуацій в Черкаській області

199,8 166,4

27.05.2019 381 Департамент освіти і науки 
Черкаської обласної державної 
адміністрації

на запобігання виникнення надзвичайної ситуації техногенного та 
природного характеру, пов’язаної з аварійним станом будівлі 
Маньківського навчально-виховного комплексу "Загальногоосвітня 
школа І-ІІІ ступенів - гімназія" Маньківської районної ради (усилення 
фундаментів та укріплення (обв’язки) стін) блоку №3 для надання 
субвенції Маньківському районному бюджету

700,0 700,0

 30.10.2019 698 Департамент освіти і науки 
Черкаської обласної державної 
адміністрації 

на запобігання виникнення надзвичайної ситуації техногенного та 
природного характеру, пов’язаної з аварійним станом пошкодженої 
частини покрівлі будівлі Матусівського навчально-виховного 
комплексу „Заклад дошкільної освіти – загальноосвітня школа І-ІІІ 
ступенів № 2“ Матусівської сільської ради по вул. Хмельницького, 
257  в с. Матусів Шполянського району Черкаської області

400,0 400,0

 04.11.2019 714 Департамент містобудування, 
архітектури, будівництва та 
житлово-комунального 
господарства Черкаської обласної 
державної адміністрації 

на запобігання виникнення надзвичайної ситуації у м. Смілі 
Черкаської області внаслідок неспроможності проведення розрахунків 
за спожитий природний газ комунальним підприємством 
„Смілакомунтеплоенерго“

600,0 600,0

2 003,6 1 970,2

Т. Митюк

Інформація про використання коштів резервного фонду
за  2019 рік

Всього

Заступник директора - начальник управління міжбюджетних розрахунків та аналізу бюджету Департаменту фінансів 
Черкаської обласної державної адміністрації

Додаток 3



Передбачено з 
урахуванням 

змін

Профінансовано 
станом на звітну 

дату

Касові 
видатки

06 0 0000 7 527 997 7 490 639 6 601 275,36 87,7
06 1 0000 7 527 997 7 490 639 6 601 275,36 87,7
06 1 1120 1120 0941 150 000 150 000 150 000,00 100,0

Виготовлення кошторисної документації для проведення реконструкції покрівлі та 
частини приміщення колишньої студентської їдальні №2, розміщеної за адресою м. 
Корсунь-Шевченківський, вулиця Благовісна (Кірова), 16 КВНЗ "Корсунь-
Шевченківський педагогічний коледж ім. Т.Г. Шевченка Черкаської обласної ради"

150 000 150 000 150 000,00 100,0

06 1 5045 5045 0810 1 499 994 1 499 994 1 122 576,00 74,8
Будівництво мультифункціонального майданчику для занять ігровими видами спорту 
(баскетбол, волейбол, гандбол, теніс) площею 42х22 м в Державному навчальному 
закладі „Лисянський професійний аграрний ліцей“ по вул. Гетьманський шлях, 50 в 
смт. Лисянка Черкаської області

1 499 994 1 499 994 1 122 576,00 74,8

06 1 7321 7321 0443 5 878 003 5 840 645 5 328 699,36 90,7

Cпортивний майданчик для міні-футболу зі штучним покриттям у Державному 
навчальному закладі "Лисянський професійний аграрний ліцей" по вул. Гетьманський 
шлях, 50 в смт. Лисянка Черкаської області - будівництво (співфінансування)

878 003 878 003 872 130,00 99,3

Будівництво навчально-практичного садово-тепличного центру на базі  ДНЗ 
"Лисянський професійний аграрний ліцей"

5 000 000 4 962 642 4 456 569,36 89,1

07 0 0000 1 092 175 1 091 950 1 091 931,39 100,0
07 1 0000 1 092 175 1 091 950 1 091 931,39 100,0
07 1 2020 2020 0732 1 092 175 1 091 950 1 091 931,39 100,0

Реконструкція мереж електропостачання КНП "Черкаський обласний кардіологічний 
центр ЧОР" за адресою м.Черкаси, вул.Мечникова, буд 25

177 000 176 775 176 774,40 99,9

Реконструкція силової мережі диспасерно-поліклінічного відділення 
КНП"Черкаський обласний онкологічний диспансер ЧОР" за адресою: м.Черкаси, 
вул.Менделєєва буд 7

915 175 915 175 915 156,99 100,0

10 0 0000 1 308 740,19 18 601,00 18 600,00 1,4
10 1 0000 1 308 740,19 18 601,00 18 600,00 1,4

10 1 7363 7363 0490
1 308 740,19 18 601,00 18 600,00 1,4

Департамент культури та взаємозв’язків з громадськістю Черкаської обласної державної адміністрації
Департамент культури та взаємозв’язків з громадськістю Черкаської обласної державної адміністрації

Виконання інвестиційних проектів в рамках здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих 
територій

 Спеціалізована стаціонарна медична допомога населенню

Найменування головного 
розпорядника коштів 

районного 
бюджету/відповідального 
виконавця, найменування 

бюджетної програми згідно з 
Типовою програмною 

класифікацією видатків та 
кредитування місцевих 

бюджетів
згідно з типовою 

відомчою/ТПКВКМБ 
/ТКВКБМС

Напрями використання бюджетних коштів

Обсяг видатків бюджету розвитку, гривень

Відсоток 
виконання

Департамент освіти і науки Черкаської обласної державної адміністрації
Департамент освіти і науки Черкаської обласної державної адміністрації
 Підготовка кадрів вищими навчальними закладами І-ІІ рівнів акредитації (коледжами, технікумами, училищами)

Будівництво мультифункціональних майданчиків

Будівництво освітніх установ та закладів

Управління охорони здоров'я Черкаської обласної державної адміністрації 
Управління охорони здоров'я Черкаської обласної державної адміністрації 

Додаток 4

Розподіл коштів бюджету розвитку за об'єктами у 2019 році

Код 
програмної 

класи-
фікації 

видатків та 
кредиту-
вання 

місцевих 
бюджетів

Код Типової 
програмної 
класифіка-
ції видатків 
та кредиту-
вання місце-
вих бюджетів

Код Функціо-
нальної кла-
сифікації ви-

датків та 
кредитуван-
ня бюджету



Передбачено з 
урахуванням 

змін

Профінансовано 
станом на звітну 

дату

Касові 
видатки

Найменування головного 
розпорядника коштів 

районного 
бюджету/відповідального 
виконавця, найменування 

бюджетної програми згідно з 
Типовою програмною 

класифікацією видатків та 
кредитування місцевих 

бюджетів
згідно з типовою 

відомчою/ТПКВКМБ 
/ТКВКБМС

Напрями використання бюджетних коштів

Обсяг видатків бюджету розвитку, гривень

Відсоток 
виконання

Код 
програмної 

класи-
фікації 

видатків та 
кредиту-
вання 

місцевих 
бюджетів

Код Типової 
програмної 
класифіка-
ції видатків 
та кредиту-
вання місце-
вих бюджетів

Код Функціо-
нальної кла-
сифікації ви-

датків та 
кредитуван-
ня бюджету

Проектування та будівництво виставкового комплексу у садибі - музеї Героя України 
В’ячеслава Чорновола, філії Комунального закладу “Черкаський обласний 
краєзнавчий музей”, с. Вільховець, Звенигородського району

1 308 740,19 18 601,00 18 600,00 1,4

11 0 0000 5 621 065 5 621 065 5 485 568,89 97,6
11 1 0000 5 621 065 5 621 065 5 485 568,89 97,6
11 1 7325 7325 0443 772 359 772 359 703 922,00 91,1

Спортивний майданчик для міні-футболу зі штучним покриттям по 
пров.Будівельний,34 м.Черкаси-будівництво

772 359 772 359 703 922,00 91,1

11 1 7363 7363 0490
4 848 706 4 848 706 4 781 646,89 98,6

Будівництво стадіону обласної спеціалізованої дитячо-юнацької спортивної школи 
олімпійського резерву по вул. Пастерівська, 102 в м. Черкаси

4 848 706 4 848 706 4 781 646,89 98,6

16 0 0000
68 895 696,25 39 614 920,93 28 509 300,88 41,4

16 1 0000
68 895 696,25 39 614 920,93 28 509 300,88 41,4

16 1 7220 7220 0432 632 934 632 934 632 933,83 100,0
Міжселищний газопровід до сіл Бабанка, Косенівка, Танське, Доброводи Уманського 
району Черкаської області (на виконання рішення Господарського суду Черкаської 
області від 15.12.2015 у справі №925/1799/15)

187 135 187 135 187 134,83 100,0

Міжселищний газопровід до сіл Бабанка, Косенівка, Танське, Доброводи Уманського 
району Черкаської області (на виконання рішення Господарського суду Черкаської 
області від 27.02.2019 у справі №925/849/18)

445 799 445 799 445 799,00 100,0

16 1 7322 7322 0443 6 579 200

Реконструкція будівлі приймального відділення з підвалом (літ S-I) під корпус № 2 
Черкаського обласного кардіологічного центру по вул. Мечникова, 25 в м. Черкаси

6 579 200

16 1 7324 7324 0443 300 000 300 000 242 400,00 80,8

Реконструкція Черкаського академічного обласного українського музично-
драматичного театру імені Т. Г. Шевченка по бульв. Шевченка, 234, у м. Черкасах з 
метою ліквідації наслідків надзвичайної ситуації техногенного характеру внаслідок 
пожежі, яка сталася 01.07.2015 в приміщенні театру (коригування проектно-
кошторисної документації та отримання експертного звіту)

300 000 300 000 242 400,00 80,8

16 1 7330 7330 0443 997 218 997 218 991 977,60 99,5Будівництво  інших об'єктів комунальної власності

Будівництво установ та закладів культури

Управління у справах сім’ї, молоді та спорту Черкаської обласної державної адміністрації
Управління у справах сім’ї, молоді та спорту Черкаської обласної державної адміністрації

Будівництво споруд, установ та закладів фізичної культури і спорту

Виконання інвестиційних проектів в рамках здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих 
територій

Департамент містобудування, архітектури, будівництва та житлово-комунального господарства Черкаської 
обласної державної адміністрації

Департамент містобудування, архітектури, будівництва та житлово-комунального господарства Черкаської 
обласної державної адміністрації

Газифікація населених пунктів

Будівництво медичних установ та закладів



Передбачено з 
урахуванням 

змін

Профінансовано 
станом на звітну 

дату

Касові 
видатки

Найменування головного 
розпорядника коштів 

районного 
бюджету/відповідального 
виконавця, найменування 

бюджетної програми згідно з 
Типовою програмною 

класифікацією видатків та 
кредитування місцевих 

бюджетів
згідно з типовою 

відомчою/ТПКВКМБ 
/ТКВКБМС

Напрями використання бюджетних коштів

Обсяг видатків бюджету розвитку, гривень

Відсоток 
виконання

Код 
програмної 

класи-
фікації 

видатків та 
кредиту-
вання 

місцевих 
бюджетів

Код Типової 
програмної 
класифіка-
ції видатків 
та кредиту-
вання місце-
вих бюджетів

Код Функціо-
нальної кла-
сифікації ви-

датків та 
кредитуван-
ня бюджету

Реконструкція периметрового огородження КП „Аеропорт Черкаси Черкаської 
обласної ради“ по вул. Смілянська, 168 у м. Черкаси (виготовлення проектно-
кошторисної документації та отримання експертного звіту)

997 218 997 218 991 977,60 99,5

16 1 7361 7361 0490
20 242 702 19 858 147 15 976 637,91 78,9

Капітальний ремонт штучної злітно-посадкової смуги КП "Аеропорт Черкаси 
Черкаської обласної ради" по вул. Смілянська, 168 у м. Черкаси

11 582 477 11 582 477 10 904 850,27 94,1

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

3 498 708 3 498 708 2 282 031,01 65,2

Реконструкція Черкаського академічного обласного українського музично-
драматичного театру імені Т. Г. Шевченка по бульв. Шевченка, 234 у м. Черкасах з 
метою ліквідації наслідків надзвичайної ситуації техногенного характеру внаслідок 
пожежі, яка сталася 01.07.2015 в приміщенні театру. І черга

3 076 962 3 076 962 2 579 556,23 83,8

Обласний центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф Черкаської 
обласної ради по вул. Корольова, 15 в м.Черкаси - будівництво

1 700 000 1 700 000 210 200,40 12,4

Реконструкція будівлі Ротмістрівської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів 
Смілянської районної ради Черкаської області (утеплення фасадів, заміна вікон та 
вхідних груп)

384 555

16 1 7362 7362 0490 983 244 667 708 372 432,19 37,9
Амбулаторія загальної практики сімейної медицини по вул. Максима Залізняка, 36н, в 
с. Медведівка Чигиринського району - будівництво"

667 708 667 708 372 432,19 55,8

Реконструкція будівлі Ротмістрівської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів 
Смілянської районної ради Черкаської області (утеплення фасадів, заміна вікон та 
вхідних груп)

315 536

16 1 7367 7367 0490 38 557 707,25 16 956 222,93 10 090 228,35 26,2

Амбулаторія загальної практики сімейної медицини по вул. Братів Соловйових, 12а, в 
с. Вербівка Городищенського району – будівництво

799 192,00 799 192,00 434 151,40 54,3

Амбулаторія загальної практики сімейної медицини по вул. Шевченка, 32, в с. 
Червоний Кут Жашківського району – будівництво

620 962,78 620 962,78 256 022,56 41,2

Амбулаторія загальної практики сімейної медицини по вул. Шкільній, 7, в с. 
Пугачівка Жашківського району – будівництво

620 949,92 620 949,92 256 325,88 41,3

Амбулаторія загальної практики сімейної медицини по вул. Центральній, 130, в с. 
Юрківка Звенигородського району – будівництво

859 895,32 859 895,32 352 175,48 41,0

Амбулаторія загальної практики сімейної медицини по вул. Лесі Українки, 10, в с. 
Благодатне Золотоніського району – будівництво

866 352,30 866 352,30 700 386,62 80,8

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

Виконання інвестиційних проектів в рамках формування інфраструктури об’єднаних територіальних громад

Виконання інвестиційних проектів в рамках реалізації заходів, спрямованих на розвиток системи охорони здоров'я у 
сільській місцевості



Передбачено з 
урахуванням 

змін

Профінансовано 
станом на звітну 

дату

Касові 
видатки

Найменування головного 
розпорядника коштів 

районного 
бюджету/відповідального 
виконавця, найменування 

бюджетної програми згідно з 
Типовою програмною 

класифікацією видатків та 
кредитування місцевих 

бюджетів
згідно з типовою 

відомчою/ТПКВКМБ 
/ТКВКБМС

Напрями використання бюджетних коштів

Обсяг видатків бюджету розвитку, гривень

Відсоток 
виконання

Код 
програмної 

класи-
фікації 

видатків та 
кредиту-
вання 

місцевих 
бюджетів

Код Типової 
програмної 
класифіка-
ції видатків 
та кредиту-
вання місце-
вих бюджетів

Код Функціо-
нальної кла-
сифікації ви-

датків та 
кредитуван-
ня бюджету

Амбулаторія загальної практики сімейної медицини по вул. Шкільній, 10, в с. 
Жаботин Кам’янського району – будівництво

626 651,00 626 651,00 401 059,39 64,0

Амбулаторія загальної практики сімейної медицини по вул. Дружби, 25, в с. Бобриця 
Канівського району – будівництво

620 957,00 620 957,00 419 775,05 67,6

Амбулаторія загальної практики сімейної медицини по вул. Шкільній, 16, в с. 
Почапинці Лисянського району – будівництво

396 771,06 396 771,06

Амбулаторія загальної практики сімейної медицини по вул. Центральній, 33, в с. 
Сунки Смілянського району – будівництво

656 682,00 656 682,00 266 540,50 40,6

Амбулаторія загальної практики сімейної медицини по вул. Т. Г. Шевченка, 2А, в с. 
Тальянки Тальнівського району – будівництво

859 648,00 859 648,00 670 252,94 78,0

Амбулаторія загальної практики сімейної медицини по вул. Соборній, 60, в смт 
Бабанка Уманського району – будівництво

845 261,19 845 261,19 633 992,00 75,0

Амбулаторія загальної практики сімейної медицини по вул. Анісімова, 14, в с. 
Ладижинка Уманського району – будівництво

872 622,58 872 622,58 676 423,20 77,5

Амбулаторія загальної практики сімейної медицини по вул. Петропавлівській, 19а, в 
с. Дмитрушки Уманського району – будівництво

866 335,58 866 335,58 619 381,40 71,5

Амбулаторія загальної практики сімейної медицини по вул. Івана Гонти, 2, в с. 
Розсішки Христинівського району – будівництво

633 372,00 633 372,00 299 006,39 47,2

Амбулаторія загальної практики сімейної медицини по вул. Шкільній, 2, в с. Будище 
Черкаського району – будівництво

645 314,80 645 314,80 594 589,22 92,1

Амбулаторія загальної практики сімейної медицини по вул. Максима Залізняка, 36н, в 
с. Медведівка Чигиринського району – будівництво

189 192,00 189 192,00 159 789,71 84,5

Амбулаторія загальної практики сімейної медицини по вул. Шкільній, 16а, в с. 
Антонівка Шполянського району – будівництво

632 721,00 632 721,00 464 049,80 73,3

Амбулаторія загальної практики сімейної медицини по вул. Вишневій, 18А, в с. 
Соколівка Жашківського району – будівництво

622 076,20 622 076,20 293 539,97 47,2

Амбулаторія загальної практики сімейної медицини по вул. Київській, 52, в с. 
Степанці Канівського району – будівництво

878 995,20 878 995,20 561 748,53 63,9

Амбулаторія загальної практики сімейної медицини по вул. Миру, 47, в с. Ярошівка 
Катеринопільського району – будівництво

633 173,52 633 173,52 387 844,56 61,3

Амбулаторія загальної практики сімейної медицини по вул. Центральній, 190/1, в с. 
Набутів Корсунь-Шевченківського району – будівництво

824 115,07 824 115,07 749 671,23 91,0

Амбулаторія загальної практики сімейної медицини по вул. Героїв України, 79, в с. 
Степанки Черкаського району – будівництво

639 645,73 639 645,73 569 711,99 89,1

Амбулаторія загальної практики сімейної медицини по вул. Центральній, 66А, в с. 
Богодухівка Чорнобаївського району-будівництво

2 714 949,00 185 651,28 61 038,30 2,2

Амбулаторія загальної практики сімейної медицини по вул. Устименка, 133А, в 
с.Крутьки Чорнобаївського району- будівництво

5 799 331,00 169 735,51 61 038,30 1,1
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змін
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Амбулаторія загальної практики сімейної медицини по віл. Ватутіна, 97-а, в с. Бузівка 
Жашківського району- будівництво

5 802 280,00 315 331,97 62 065,26 1,1

Амбулаторія загальної практики сімейної медицини по вул.Слоборній, 30-А, в 
с.Кочержинці Уманського району-будівництво

8 952 677,00 997 033,92 62 065,26 0,7

Амбулаторія загальної практики сімейної медицини по вул. Шкільній, 10, в с. 
Жаботин Кам'янського району-буд-во (на викон рішення Господарського суду Черк 
обл від 03.07.2019 у справі №925/653/19)

31 818,00 31 818,00 31 817,46 100,0

Амбулаторія загальної практики сімейної медицини по вул. Т. Г. Шевченка, 2А, в с. 
Тальянки Тальнівського р-ну буд-во(на викон рішення Господарського суду Черк обл 
від 03.07.2019 у справі №925/653/19)

45 766,00 45 766,00 45 765,95 100,0

16 1 8311 8311 0511 602 691,00 202 691,00 202 691,00 33,6

Будівництво та облаштування притулку для утримання безпритульних тварин у м. 
Умань Черкаської області

400 000,00

Роботи, пов’язані з поліпшенням технічного стану та благоустрою водойми в  
с. Антипівка, Золотоніського району, Черкаської області

202 691,00 202 691,00 202 691,00 100,0

84 445 673,44 53 837 175,93 41 706 676,52 49,4

Т. Митюк

Заступник директора - начальник управління міжбюджетних 
розрахунків та аналізу бюджету Департаменту фінансів Черкаської 

обласної державної адміністрації

Охорона та раціональне використання природних ресурсів

ВСЬОГО ВИДАТКІВ:



Додаток 5

грн.

1 2 3 4 5 6 7

16 0 0000 27 567 801,00 18 740 199,32 68,0

16 1 0000 27 567 801,00 18 740 199,32 68,0

16 1 8311 0511 5 206 232,00 686 382,38 13,2
Реконструкція каналізаційної мережі по вул. Гагаріна в м. Городище 
Черкаської області (на оплату сертифікату)

10 000,00 9 232,20 92,3

Реконструкція з влаштуванням гідроізоляції очисних споруд 
стаціонару Шполянської центральної районної лікарні імені братів 
М. С. і О. С. Коломійченків по вул. Амосова, 10 в м. Шпола 
Черкаської області 

10 000,00 0,0

Реконструкція з влаштуванням гідроізоляції очисних споруд 
стаціонару Шполянської центральної районної лікарні імені братів 
М. С. і О. С. Коломійченків по вул. Амосова, 10 в м. Шпола 
Черкаської області 

320 000,00 0,0

Роботи, пов´язані з поліпшенням технічного стану та благоустрою 
водойми в с. Антипівка, Золотоніського району, Черкаської області

810 760,00 631 073,00 77,8

Проведення робіт з поліпшення екологічного, технічного стану та 
благоустрою водойми (4-й ставок) в м. Христинівка - капітальний 
ремонт
(погашення кредиторської заборгованості станом на 01.01.2019)

46 078,00 46 077,18 100,0

Реконструкція з влаштуванням гідроізоляції очисних споруд 
стаціонару Шполянської центральної районної лікарні імені братів 
М. С. і О. С. Коломійченків по вул. Амосова, 10 в м. Шпола 
Черкаської області 
(погашення кредиторської заборгованості станом на 01.01.2019)

9 394,00 0,0

Реконструкція каналізаційних мереж КП „Аеропорт Черкаси 
Черкаської обласної ради“ по вул. Смілянська, 168 у м. Черкаси

4 000 000,00 0,0

16 1 9740 0180 22 361 569,00 18 053 816,94 80,7
Бюджет міста Золотоноші
Забезпечення екологічно безпечного збирання, перевезення, 
зберігання, оброблення, утилізації, видалення, знешкодження і 
захоронення відходів в межах м. Золотоноша (придбання 
портального сміттєвоза СБМ-301/3 на шасі МАЗ-4371 в кількості 1 
шт. та контейнерів СП-07.00.000 для сміттєвоза в кількості 11 шт.)

1 579 581,00 1 579 581,00 100,0

Бюджет міста Канева
Запобігання виникненню надзвичайних ситуацій, пов'язаних з 
руйнуванням напірного каналізаційного колектору по вул. 
Енергетиків в м. Канів. Реконструкція 

242 858,00 242 858,00 100,0

Бюджет міста Умані
Роботи, заходи з озеленення площі Соборності в м. Умань, 
Черкаської області 

1 958 350,00 1 626 353,31 83,0

Районний бюджет Городищенського району
Забезпечення екологічно безпечного збирання, перевезення, 
зберігання, оброблення, утилізації, видалення, знешкодження і 
захоронення відходів у м. Городище  Черкаської області 

2 450 000,00 1 998 927,00 81,6

Районний бюджет Звенигородського району
Придбання та впровадження установок та обладнання для збору та 
складування побутових відходів для КП "Добробут" Звенигородської 
міської ради 

2 470 920,00 2 470 919,40 100,0

Реконструкція напірного каналізаційного колектора ГНКС по вул. 
Благовісна в м. Звенигородка, Черкаської області 

1 604 513,00 1 552 370,53 96,8

Районний бюджет Катеринопільського району
Придбання та впровадження установок, обладнання та машин для 
збору, транспортування та складування побутових відходів 
(сміттєвоза)  

700 000,00 603 890,00 86,3

Районний бюджет Смілянського району
Проведення заходів захисту від підтоплення, направлених на 
запобігання розвитку небезпечних геологічних процесів, усуненню 
або зниженню до допустимого рівня їх негативного впливу на 
територію і об'єкти с. Сунки Смілянського району Черкаської 
області 

150 000,00 149 877,45 99,9

Районний бюджет Тальнівського району
Зменшення забруднення та покращення екологічної ситуації шляхом 
придбання спеціалізованої комунальної техніки для КП "Темп" 
Мошурівської сільської ради Тальнівського району 

859 000,00 804 412,00 93,6

Районний бюджет Христинівського району

Перелік об'єктів, видатки на які у 2019 році проводилися за рахунок екологічного податку  
 та грошових стягнень за шкоду, заподіяну порушенням законодавства про охорону навколишнього природного середовища внаслідок господарської та іншої діяльності

Код 
програмної 
класифікації 
видатків та 
кредитуванн
я місцевих 
бюджетів

Код ФКВКБ

Найменування головного 
розпорядника, 

відповідального виконавця, 
бюджетної програми або 

напряму видатків
згідно з типовою 

відомчою/ТПКВКМБ 
/ТКВКБМС

Напрями використання бюджетних коштів Разом видатків на 
поточний рік Виконано Відс. 

виконання

Департамент містобудування, архітектури, будівництва та житлово-
комунального господарства Черкаської обласної державної адміністрації
Департамент містобудування, архітектури, будівництва та житлово-комунального 
господарства Черкаської обласної державної адміністрації
Охорона та раціональне використання природних ресурсів 

Субвенція з місцевого бюджету на здійснення природоохоронних заходів



1 2 3 4 5 6 7

Код 
програмної 
класифікації 
видатків та 
кредитуванн
я місцевих 
бюджетів

Код ФКВКБ

Найменування головного 
розпорядника, 

відповідального виконавця, 
бюджетної програми або 

напряму видатків
згідно з типовою 

відомчою/ТПКВКМБ 
/ТКВКБМС

Напрями використання бюджетних коштів Разом видатків на 
поточний рік Виконано Відс. 

виконання

Реконструкція КНС амбулаторії загальної практики сімейної 
медицини № 2 та системи каналізації житлового будинку і ДНЗ № 6 
в м. Христинівка 

698 467,00 698 467,00 100,0

Районний бюджет Черкаського району
Підтримання сприятливого гідрологічного режиму та санітарного 
стану річки Вільшанка вздовж вулиці Вільшанська в 
адміністративних межах Мошнівської сільської ради Черкаського 
району (капітальний ремонт)

1 300 000,00 0,0

Районний бюджет Чорнобаївського району
Забезпечення екологічно безпечного збирання, перевезення, 
зберігання і захоронення відходів для Богодухівської сільської ради 
Чорнобаївського району (придбання машин для збору, 
транспортування, складування побутових відходів (придбання 
трактора) 

312 000,00 309 660,00 99,3

Проведення заходів з будівництва споруд системи зрошення, 
освітлення, огородження та озеленення території парку-пам'ятки 
садово-паркового мистецтва місцевого значення "Васютинський 
дендрологічний парк" село Васютинці Чорнобаївського району, 
Черкаської області 

750 000,00 585 435,42 78,1

Забезпечення екологічно безпечного збирання, перевезення, 
зберігання і захоронення відходів для Великоканівецької сільської 
ради Чорнобаївського району  (придбання машин для збору, 
транспортування, складування побутових відходів)  

409 000,00 369 881,23 90,4

Бюджет Білозірської сільської отг

Створення сучасної моделі поводження з твердими побутовими 
відходами на території Білозірської сільської ради 

1 964 700,00 1 876 377,60 95,5

Бюджет Тальнівської міської отг

Заходи щодо відновлення і підтримання сприятливого 
гідрологічного режиму та санітарного стану річки Гірський Тікич 
(0,8 км від кам'яної гряди старого млина до Тальнівського навчально-
виховного комплексу "загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 1 - 
гімназія) Капітальний ремонт 

1 192 020,00 0,0

Бюджет Бузівської сільської отг
Впровадження системи роздільного збору твердих побутових 
відходів на території Бузівської сільської об'єднаної територіальної 
громади 

752 400,00 752 400,00 100,0

Бюджет Паланської сільської отг
Забезпечення екологічно безпечного збирання, перевезення, 
зберігання і захоронення відходів у Паланській сільській об’єднаній 
територіальній громаді (придбання машин та контейнерів для збору 
твердих побутових відходів) 

1 680 000,00 1 144 647,00 68,1

Бюджет Степанківської сільської отг
Забезпечення екологічно безпечного  збирання, перевезення, 
зберігання, оброблення, утилізації, видалення, знищення та 
захоронення відходів (придбання трактора Білорус) для 
Степанківської сільської ради

431 010,00 431 010,00 100,0

Бюджет Чигиринської міської отг

Забезпечення екологічно безпечного збирання, перевезення, 
зберігання, оброблення, утилізації, видалення, знешкодження і 
захоронення відходів в межах Чигиринської ОТГ (придбання машин 
та контейнерів для збору та перевезення побутових відходів) 

856 750,00 856 750,00 100,0

24 0 0000 820 000,00 792 657,00 96,7

24 1 0000 820 000,00 792 657,00 96,7

24 1 8311 0511 820 000,00 792 657,00 96,7
Заходи щодо відновлення і підтримання сприятливого 
гідрологічного режиму та санітарного стану річок, а також заходи 
для  боротьби  з шкідливою дією вод  (біологічна меліорація водних 
об'єктів - вселення рослиноїдних риб) в акваторії Кременчуцького 
водосховища 

820 000,00 792 657,00 96,7

28 0 0000 1 677 262,00 243 950,00 14,5

28 1 0000 1 677 262,00 243 950,00 14,5

28 1 8320 0520 198 000,00 197 000,00 99,5
Проведення спеціальних заходів, спрямованих на запобігання 
знищенню чи пошкодженню природних комплексів територій та 
об'єктів природно-заповідного фонду  

198 000,00 197 000,00 99,5

28 1 8330 0540 300 000,00 46 950,00 15,7
Проведення  науково-технічних  конференцій  і  семінарів, 
організація виставок,  фестивалів та інших заходів щодо пропаганди 
охорони навколишнього природного середовища, видання 
поліграфічної продукції з екологічної тематики

300 000,00 46 950,00 15,7

28 1 9740 0180 1 179 262,00 0,0
Районний бюджет Драбівського району

Департамент  агропромислового розвитку Черкаської обласної державної адміністрації

Департамент  агропромислового розвитку Черкаської обласної державної 
адміністрації

Охорона та раціональне використання природних ресурсів 

Управління  екології та природних ресурсів  Черкаської обласної державної 
адміністрації
Управління  екології та природних ресурсів  Черкаської обласної державної 
адміністрації
Збереження природно-заповідного фонду

Інша діяльність у сфері екології та охорони природних ресурсів

Субвенція з місцевого бюджету на здійснення природоохоронних заходів



1 2 3 4 5 6 7

Код 
програмної 
класифікації 
видатків та 
кредитуванн
я місцевих 
бюджетів

Код ФКВКБ

Найменування головного 
розпорядника, 

відповідального виконавця, 
бюджетної програми або 

напряму видатків
згідно з типовою 

відомчою/ТПКВКМБ 
/ТКВКБМС

Напрями використання бюджетних коштів Разом видатків на 
поточний рік Виконано Відс. 

виконання

Забезпечення вилучення, утилізації, знищення та знешкодження 
невідомих, непридатних та заборонених до використання хімічних 
засобів захисту рослин (відходів пестицидів) на території 
Драбівського району 

459 000,00 0,0

Районний бюджет Звенигородського району
Забезпечення вилучення, утилізації, знищення та знешкодження 
невідомих, непридатних та заборонених до використання хімічних 
засобів захисту рослин (відходів пестицидів) на території  
Звенигородського району 

142 290,00 0,0

Районний бюджет Монастирищенського району
Забезпечення вилучення, утилізації, знищення та знешкодження 
невідомих, непридатних та заборонених до використання хімічних 
засобів захисту рослин (відходів пестицидів) на території 
Монастирищенського району 

404 472,00 0,0

Районний бюджет Тальнівського району
Забезпечення вилучення, утилізації, знищення та знешкодження 
невідомих, непридатних та заборонених до використання хімічних 
засобів захисту рослин (відходів пестицидів) на території 
Тальнівського району 

173 500,00 0,0

ВСЬОГО ВИДАТКІВ: 30 065 063,00 19 776 806,32 65,8

Т. Митюк
Заступник директора – начальник управління міжбюджетних розрахунків та аналізу бюджету   Департаменту фінансів   Черкаської 

обласної державної адміністрації                                                       



Додаток 6

 тис. грн.

Уточнений 
план на 

звітний період

Касові 
видатки

% 
виконання

Уточнений 
план на 

звітний період

Касові 
видатки

% 
виконання

Уточнений 
план на 

звітний період

Касові 
видатки

% 
виконання

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Субвенція на утримання об’єктів спільного користування чи ліквідацію 
негативних наслідків діяльності об’єктів спільного користування

3 531,6 3 147,0 89,1% 3 531,6 3 147,0 89,1%

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

3 000,0 2 999,2 100,0% 3 000,0 2 999,2 100,0%

Субвенція з місцевого бюджету на здійснення природоохоронних заходів 23 540,8 18 053,8 23 540,8 18 053,8 76,7%
Інші субвенції, всього: 49 120,9 45 351,1 92,3% 34 283,5 33 492,4 97,7% 83 404,5 78 843,5 94,5%
пільгове медичне обслуговування громадян, які постраждали внаслідок 
Чорнобильської катастрофи 

12 468,0 12 462,7 100,0% 12 468,0 12 462,7 100,0%

компенсаційні виплати інвалідам на бензин, ремонт, технічне обслуговування 
автомобілів, мотоколясок і на транспортне обслуговування; поховання учасників 
бойових дій та інвалідів війни; встановлення телефонів інвалідам I і II груп

2 110,0 1 442,5 68,4% 2 110,0 1 442,5 68,4%

виплата обласних стипендій переможцям ІІІ етапу Всеукраїнських учнівських 
олімпіад з базових дисциплін та ІІ етапу конкурсу - захисту науково - 
дослідницьких робіт учнів - членів Малої академії наук

415,1 405,5 97,7% 415,1 405,5 97,7%

виконання обласної програми медикаментозного забезпечення хворих із 
трансплантованими органами на 2017–2020 роки (на умовах співфінансування)

239,2 227,6 95,1% 239,2 227,6 95,1%

відшкодування вартості препаратів інсуліну для хворих на цукровий та 
нецукровий діабет

4 000,0 3 866,3 96,7% 4 000,0 3 866,3 96,7%

виплата одноразової грошової допомоги в розмірі 50 тис. грн. (п’ятдесят тисяч 
гривень) членам сімей осіб, смерть яких пов’язана з проведенням 
антитерористичної операції в східних регіонах України, а також членам сімей 
осіб, загибель (смерть) яких пов'язана з виконанням обов'язків військової служби 
або з проходженням військової служби в особливий період

600,0 600,0 100,0% 600,0 600,0 100,0%

виплата щомісячної допомоги (стипендії) політичним в’язням і репресованим, які 
проживають на території області

1 053,4 837,9 79,5% 1 053,4 837,9 79,5%

виконання обласної програми надання медичної допомоги хворим нефрологічного 
профілю на 2014–2019 роки (на умовах співфінансування)

22 586,3 20 513,8 90,8% 22 586,3 20 513,8 90,8%

виконання програми підвищення енергоефективності та зменшення споживання 
енергоносіїв Черкаської області на 2011-2020 роки

200,0 83,2 41,6% 200,0 83,2 41,6%

Інформація щодо перерахування субвенцій з обласного бюджету іншим місцевим бюджетам 
станом на 01.01.2020 року

Разом Загальний фонд Спеціальний фонд

Субвенції з обласного бюджету



Уточнений 
план на 

звітний період

Касові 
видатки

% 
виконання

Уточнений 
план на 

звітний період

Касові 
видатки

% 
виконання

Уточнений 
план на 

звітний період

Касові 
видатки

% 
виконання

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Субвенції з обласного бюджету

соціально-економічний розвиток регіонів 2 929,9 2 928,1 99,9% 30 348,5 29 631,5 97,6% 33 278,4 32 559,6 97,8%
виконання програми підтримки органів місцевого самоврядування у Черкаській 
області на 2017-2020 роки (преміювання переможців змагань "Найспортивніше 
село Черкащини")

65,0 65,0 100,0% 65,0 65,0 100,0%

виконання програми розвитку футболу в Черкаській області на 2016-2020 роки 100,0 99,9 99,9% 100,0 99,9 99,9%

виконання  обласної програми підвищення якості шкільної природничо-
математичної освіти на період до 2021 року (на умовах співфінансування)

720,0 720,0 100,0% 720,0 720,0 100,0%

виконання обласної комплексної програми щодо медичного, соціального 
забезпечення, адаптації, психологічної реабілітації, професійної підготовки 
(перепідготовки) учасників антитерористичної операції, родин Героїв Небесної 
Сотні, постраждалих під час Революції Гідності та бійців – добровольців на 
2018-2022 роки (на умовах співфінансування з місцевими бюджетами)

600,0 208,6 34,8% 600,0 208,6 34,8%

виконання програми розвитку фізичної культури і спорту в області на 2016-2020 
роки

110,0 110,0 100,0% 110,0 110,0 100,0%

виконання програми розвитку рибного господарства водойм Черкаської області 
на 2014-2020 роки

180,0 180,0 100,0% 180,0 180,0 100,0%

запобігання виникнення надзвичайних ситуацій техногенного та природного 
характеру 

600,0 600,0 100,0% 1 100,0 1 100,0 100,0% 1 700,0 1 700,0 100,0%

виплату щомісячної фінансової допомоги (стипендії) воїнам ОУН-УПА, які 
проживають на території області

144,0 0,0 0,0% 144,0 0,0 0,0%

виконання програми підтримки розвитку сільськогосподарських обслуговуючих 
кооперативів у Черкаській області на період до 2020 року

2 000,2 1 926,0 96,3% 2 000,2 1 926,0 96,3%

виконання обласної програми „Шкільний автобус” на 2016-2020 роки (на умовах 
співфінансування)

834,9 834,9 100,0% 834,9 834,9 100,0%

Всього 55 652,5 51 497,3 92,5% 57 824,4 51 546,2 89,1% 113 476,9 103 043,5 90,8%

Т. Митюк
Заступник директора - начальник управління міжбюджетних розрахунків та аналізу бюджету Департаменту 
фінансів Черкаської обласної державної адміністрації



Додаток 7
Показники бюджетної заборгованості загального фонду обласного бюджету 

по головних розпорядниках коштів станом на 1 січня 2020 року

На 01.01.2019 На 01.01.2020 На 01.01.2019 На 01.01.2020
 грн.  грн.  грн. відс.  грн.  грн.  грн. відс.

1 2 3 5 6 7 8 9 10
01 Черкаська обласна рада 6 186,58 6 689,26

Інші поточні видатки 6 186,58 6 689,26 502,68 8,1

02 Черкаська обласна державна адміністрація 5 318,20 8 369,81
Інші поточні видатки 5 318,20 8 369,81 3 051,61 57,4

06 Департамент освіти і науки Черкаської обласної державної адміністрації 165 165,22 193 081,02 27 915,80 16,9
Захищені видатки, в т.ч. 3 027,25 7 537,65 4 510,40 149,0

2270 "Оплата комунальних послуг та енергоносіїв" 633,25 709,65 76,40 12,1
Вищі заклади освіти I та II рівнів акредитації 2 394,00 6 828,00

Інші поточні видатки 162 137,97 185 543,37 23 405,40 14,4

07 Управління охорони здоров'я Черкаської обласної державної адміністрації 246 284,07 116 284,06 -130 000,01 -52,8 37 270,00 37 270,00 виникла
Захищені видатки, в т.ч. 53 693,35 53 693,35 виникла

Вищі заклади освіти I та II рівнів акредитації 53 693,35 53 693,35 виникла
Інші поточні видатки 246 284,07 62 590,71 -183 693,36 -74,6 37 270,00 37 270,00 виникла

08 Департамент соціального захисту населення Черкаської обласної державної 
адміністрації 28 020,57 30 154,00 2 133,43 7,6

Інші поточні видатки 28 020,57 30 154,00 2 133,43 7,6

10 Департамент культури та взаємозв’язків з громадськістю Черкаської обласної 
державної адміністрації 13 955,80 3 935,71 -10 020,09 -71,8

Інші поточні видатки 13 955,80 3 935,71 -10 020,09 -71,8

11 Управління у справах сім’ї, молоді та спорту Черкаської обласної державної 
адміністрації 24 843,12 -24 843,12 -100,0

Інші поточні видатки 24 843,12 -24 843,12 -100,0

Всього 464 930,44 358 513,86 -106 416,58 -22,9 24 843,12 37 270,00 12 426,88 50,0
Захищені видатки, в т.ч. 3 027,25 61 231,00 58 203,75 1 922,7

2270 "Оплата комунальних послуг та енергоносіїв" 633,25 709,65 76,40 12,1
Вищі заклади освіти I та II рівнів акредитації 2 394,00 60 521,35 58 127,35 2 428,0

Інші поточні видатки 461 903,19 297 282,86 -164 620,33 -35,6 24 843,12 37 270,00 12 426,88 50,0

Т. Митюк
Заступник директора - начальник управління міжбюджетних розрахунків та аналізу бюджету Департаменту 
фінансів Черкаської обласної державної адміністрації                      

Код відомчої 
класифікації Код економічної класифікації видатків

Дебіторська заборгованість Кредиторська заборгованість
Динаміка Динаміка



Додаток 8

На 01.01.2019 На 01.01.2020 На 01.01.2019 На 01.01.2020
 грн.  грн.  грн. відс.  грн.  грн.  грн. відс.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

06 Департамент освіти і науки Черкаської обласної державної 
адміністрації 3 486,78 53 533,34 50 046,56 1 435,3

Інші поточні видатки 3 486,78 53 533,34 50 046,56 1 435,3

07 Управління охорони здоров'я Черкаської обласної 
державної адміністрації 35 801,39 18 832,96 -16 968,43 -47,4

Інші поточні видатки 35 801,39 18 832,96 -16 968,43 -47,4

10 Департамент культури та взаємозв’язків з громадськістю 
Черкаської обласної державної адміністрації 260 773,51 304 260,88 43 487,37 16,7

Інші поточні видатки 922,88 1 635,64 712,76 77,2
3000 Капітальні видатки 259 850,63 302 625,24 42 774,61 16,5

16
Департамент містобудування, архітектури, будівництва та 
житлово-комунального господарства Черкаської обласної 
державної адміністрації

141 778,11 1 421 341,31 1 279 563,20 902,5 1 109 121,35 7 662 191,44 6 553 070,09 590,8

Інші поточні видатки 382 620,00 382 620,00
3000 Капітальні видатки 141 778,11 1 421 341,31 1 279 563,20 902,5 726 501,35 7 279 571,44 6 553 070,09 902,0
Всього 441 839,79 1 797 968,49 1 356 128,70 306,9 1 109 121,35 7 662 191,44 6 553 070,09 590,8
Інші поточні видатки 40 211,05 74 001,94 33 790,89 84,0 382 620,00 382 620,00
3000 Капітальні видатки 401 628,74 1 723 966,55 1 322 337,81 329,2 726 501,35 7 279 571,44 6 553 070,09 902,0

Т. Митюк
Заступник директора - начальник управління міжбюджетних розрахунків та аналізу бюджету 
Департаменту фінансів Черкаської обласної державної адміністрації                      

Показники бюджетної заборгованості спеціального фонду обласного бюджету 
по головних розпорядниках коштів станом на 1 січня 2020 року

Код відомчої 
класифікації Код економічної класифікації видатків

Дебіторська заборгованість Кредиторська заборгованість
Динаміка Динаміка


