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ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА 

ДО ЗВІТУ ПРО ВИКОНАННЯ ОБЛАСНОГО БЮДЖЕТУ ЗА 2019 РІК 

За 2019 рік до обласного бюджету надійшло  

6 723 597,8 тис. грн, в т.ч.: 

власні надходження загального фонду – 1 047 302,7 тис. грн 

(103,0 відс. до показників розпису на рік); 

власні надходження спеціального фонду – 152 406,8 тис. грн (114,3 відс.); 

дотацій з державного бюджету –  614 311,8 тис. грн (100 відс.);  

субвенцій з державного бюджету на виконання загальнодержавних програм – 

4 899 359,3 тис. грн (93,4 відс.); 

субвенцій з місцевих бюджетів – 9 782,0 тис. грн (45,9 відс.); 

надходження в рамках програм допомоги і грантів міжнародних фінансових 

організацій та Європейського Союзу – 435,2 тис. грн (100 відс.). 
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До загального фонду обласного бюджету надійшло 1 047 302,7 тис. грн 

власних доходів, що становить 103,0 відс. до завдання на звітний період, понад 

план надійшло 30 962,1 тис. грн. Досягнуто приросту надходжень порівняно з 

попереднім роком на 11,9 відс.  

У складі доходів обласного бюджету 906 032,1 тис. грн податку на доходи 

фізичних осіб, 75 079,9 тис. грн податку на прибуток підприємств,  

30 290,1 тис. грн рентної плати та плати за використання інших природних 

ресурсів, 28 474,2 тис. грн плати за надання адміністративних послуг,  

4 321,3 тис. грн плати за передане в оренду майно обласної комунальної 

власності, 3 105 тис. грн всіх інших надходжень. 

 

До спеціального 

фонду обласного бюджету 

надійшло 152 842 тис. грн 

доходів, виконання річного 

завдання забезпечено на 

114,3 відс. У складі доходів 

власні надходження 

бюджетних установ –  

130 633,6 тис. грн, 

екологічний податок –  

20 875,3 тис. грн, 

надходження в рамках 

програм допомоги 

Європейського Союзу – 

435,2 тис. грн, всі інші 

надходження –  

897,9 тис. грн. 
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Видатки обласного бюджету з урахуванням переданих 

іншим бюджетам трансфертів виконані у сумі 

6 715 702,9 тис. грн, із зменшенням до аналогічного періоду 

минулого року на 1  683 469,5 тис. грн, або «мінус» 20 відс. 

(за рахунок зменшення надходжень по субвенціях з державного бюджету на 

здійснення програм соціального захисту населення).  

 

У складі видатків 4 899 359,3 тис. грн коштів за рахунок отриманих 

субвенцій з державного бюджету, детальна інформація щодо напрямів їх 

використання наведена у додатку 1. 

 

Із загального фонду бюджету на утримання установ 

обласного підпорядкування, фінансування  обласних програм і 

заходів спрямовано 2 338 624,1 тис. грн, передано міжбюджетних 

трансфертів іншим бюджетам – 3 411 645,0 тис. грн. 

 

 

Видатки 

бюджету 

Загальний 

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

минулим роком  на 63 423,1 тис. грн (9,6 відс.), охорони здоров’я на  

127 056,1 тис. грн (12,6 відс), соціального захисту та соціального забезпечення 

– на 59 827,0 тис. грн (24,1 відс.), культури і мистецтва – 11 245,0 тис. грн 

(12,5 відс.), фізичної культури і спорту – 3 312,9 тис. грн (9,9 відс.). 

На реалізацію окремих програм з обласного бюджету головними 

розпорядниками коштів використано 603 967,1 тис. грн, детальна інформація 

щодо використання цих коштів наведена в додатку 2. 

 

Державне управління 

 

На утримання обласної ради по загальному фонду використано 

18 492,7 тис. грн., або 95,9 відс. до призначень на рік з урахуванням змін.  

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

14 106,7 тис. грн., оплату комунальних послуг та енергоносіїв – 699,9 тис. грн., 

придбання канцелярського приладдя, запасних частин до оргтехніки, оплату 

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

експлуатаційних та транспортних послуг – 3 686,1 тис. грн. 

По спеціальному фонду використано 94,7 тис. грн., або 95,2 відс. до 

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

техніки. 

Освіта 

 

На забезпечення діяльності закладів освіти обласного підпорядкування за 

загальним фондом спрямовано 721 291,5 тис. грн, або 94,1 відс. до уточнених 

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

асигнування використані в сумі 629 347,7 тис. грн, або 93,6 відс. до уточнених 

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

інтернатів, 5 навчально-реабілітаційних центрів, 3 позашкільні навчальні 

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

технічних навчальних закладів, інститут післядипломної освіти педагогічних 

працівників, централізована бухгалтерія. 

Видатки на утримання інтернатних закладів профінансовані в сумі 

301 237,6 тис. грн, що становить 94,6 відс. до уточнених призначень. 

По КПКВК 1090 «Надання позашкільної освіти позашкільними закладами 

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

12 295,6 тис. грн (96,3 відс. до уточнених призначень). 

За КПКВК 1110 «Підготовка робітничих кадрів професійно-технічними 

закладами та іншими закладами освіти» профінансовано видатки у сумі 

177 158,4 тис. грн, що становить 90,0 відс. від уточнених планових призначень. 

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

рівнів акредитації» для забезпечення функціонування вищих навчальних 

закладів І-ІІ рівнів акредитації використано 111 332,3 тис. грн (97,1 відс. від 

уточненого плану). 

За КПКВК 1140 «Підвищення кваліфікації, перепідготовка кадрів 

закладами післядипломної освіти» видатки використані у сумі 24 692,6 тис. грн 

(96,6 відс. до уточнених призначень) на фінансування послуг комунального 

навчального закладу «Черкаський обласний інститут післядипломної освіти 

педагогічних працівників Черкаської обласної ради». 

За КПКВК 1150 «Методичне забезпечення діяльності навчальних закладів» 

видатки використані у сумі 660,3 тис. грн, що становить 35,4 відс. від 

уточнених планових призначень. 

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

використані у сумі 1 970,8 тис. грн, що становить 94,8 відс. від уточнених 

планових призначень. 

На придбання обладнання та інших предметів довгострокового 

користування, проведення реконструкції та капітальних ремонтів закладів 

освіти обласного підпорядкування використано 25 175,2 тис. грн. 

Проведено капітальні ремонти 22 об’єктів закладів освіти на загальну суму 

14 920,5 тис. грн, придбано обладнання та предмети довгострокового 

користування для закладів освіти на 26 об’єктах на суму 10 254,7 тис. грн. 

По Управлінню охорони здоров’я Черкаської облдержадміністрації на 

забезпечення діяльності двох вищих навчальних закладів І-ІІ рівнів акредитації 

видатки використані у сумі 52 602,5 тис. грн (96,7 відс. до уточнених 

призначень), на фінансування послуг комунального некомерційного 

підприємства «Черкаський обласний навчально-тренінговий центр підвищення 

кваліфікації лікарів Черкаської обласної ради» – 1 522,6 тис. грн (98,6 відс. до 

уточнених призначень на рік).  

З бюджету розвитку спрямовано 1 074,8 тис грн. на капітальний ремонт 

гуртожитку Черкаської медичної академії, придбано обладнання для 
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навчальних класів з предметів «Біологія», «Хімія» та «Фізика» Черкаської 

медичної академії на суму 895,0 тис. грн. 

На забезпечення діяльності двох вищих навчальних закладів І-ІІ рівнів 

акредитації по Департаменту культури та взаємозв’язків з громадськістю 

Черкаської облдержадміністрації видатки використані в сумі 35 222,8 тис. 

грн (98,1 відс. до уточнених призначень). 

На оплату видатків Черкаського обласного центру перепідготовки та 

підвищення кваліфікації працівників органів державної влади, органів 

місцевого самоврядування, державних підприємств, установ і організацій 

(головний розпорядник коштів – Черкаська облдержадміністрація) спрямовано 

2 595,9 тис. грн (96,4 відс. до уточнених призначень). 

Охорона здоров’я 

На утримання установ та підприємств охорони здоров’я обласного 

підпорядкування головному розпоряднику коштів – управлінню охорони 

здоров’я облдержадміністрації по загальному фонду спрямовано 

1 133 751,2 тис. грн, що становить 99 відс. до уточнених річних призначень. Із 

загального обсягу видатків 4 950,4 тис. грн проведено за рахунок коштів 

цільових субвенцій з державного бюджету на придбання витратних матеріалів 

для закладів охорони здоров’я області та лікарських засобів для інгаляційної 

анестезії, медикаментів для забезпечення швидкої медичної допомоги. Кошти 

медичної субвенції використані в сумі 902 026,2 тис. грн, або на 99,2 відс. 

На медикаментозне забезпечення хворих спрямовано 132 730,3 тис. грн. Із 

цієї суми 56 801,8 тис. грн було спрямовано на лікування хворих методом 

гемодіалізу. 

У розрахунку на 1 ліжко-день видатки на медикаменти по лікувально-

профілактичних закладах (з урахуванням витрат на компоненти крові та 

реактиви для проведення обстежень) становлять в середньому 54,84 грн, в тому 

числі по обласній лікарні – 61,93 грн, онкодиспансеру – 146,56 грн, 

кардіоцентру – 94,89 грн, по інших закладах – 23,53 грн. По дитячих санаторіях 

вартість 1 ліжко-дня по медикаментах становить 6,37 грн. 

На придбання продуктів харчування для потреб обласних підприємств 

охорони здоров’я використано 43 018,3 тис. грн. 

У розрахунку на 1 ліжко-день видатки на харчування по лікувально-

профілактичних закладах (без обласного клінічного госпіталю ветеранів війни) 

склали в середньому 28,39 грн, дитячих санаторіях – 60,42 грн, по обласному 

клінічному госпіталю ветеранів війни – 53,68 грн. 

Крім того, на видатки бюджету розвитку спрямовано 94 779,6 тис. грн, в 

тому числі за рахунок коштів обласного бюджету – 67 479,1 тис. грн., залишків 

медичної субвенції – 20 570,5 тис. грн, субвенцій з державного бюджету – 

6 660,0 тис. грн та субвенцій з місцевих бюджетів – 70,0 тис. грн. 

Впродовж 2019 року для обласних закладів охорони здоров’я було 

придбано обладнання, в тому числі медичне, проведено капітальні ремонти 

обладнання, приміщень та будівель, реконструкцію мереж закладів охорони 

здоров'я на загальну суму 64 433,7 тис. грн. 
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Зокрема, для КНП "Черкаська обласна лікарня ЧОР" придбано 

рентгенологічну ангіографічну універсальну систему (23 485,0 тис. грн), 

проведено капітальний ремонт блоку приміщень відділення інтервенційної 

радіології (2 922,7 тис. грн) 

Придбано компютерні томографи для КНП "Черкаський обласний 

онкологічний диспансер ЧОР" (24 500 тис. грн) та для КНП "Черкаська обласна 

стоматологічна поліклініка ЧОР" (1 797,9 тис. грн).  

Крім того, створено Центр високодозової хіміотерапії з трансплантацією 

аутологічних гемопоетичних стовбурових клітин периферичної крові на базі 

КНП "Черкаський обласний онкологічний диспансер ЧОР" (14 521,8 тис. грн), 

придбано апаратно-програмний комплекс оперативно-диспетчерських служб 

для КУ "Обласний центр екстренної медичної допомоги та медицини катастроф 

ЧОР" (на умовах співфінансування з державним бюджетом) Придбано 

автомобілі для КНП "Черкаський обласний кардіологічний центр ЧОР" та КУ 

"Обласний центр екстренної медичної допомоги та медицини катастроф"ЧОР 

(408,6 тис. грн). 

Із загального обсягу видатків на проведення заходів та придбання 

обладнання для інформатизації обласних підприємств охорони здоров'я 

спрямовано 14 920,2 тис. грн. 

На виконання інвестиційних проектів в рамках здійснення заходів щодо 

соціально-економічного розвитку окремих територій по Управлінню охорони 

здоров’я Черкаської облдержадміністрації спрямовано 1 993,6 тис. грн 

КНП «Черкаський обласний кардіологічний центр Черкаської обласної ради» на 

об'єкт "м. Черкаси вул. Мечникова 25 – придбання набору інструментів для 

кардіохірургічних операції, двокупольного стельового світильника на 

світлодіодах та електро-гідравлічного операційного столу". 

Соціальний захист та соціальне забезпечення 

На соціальний захист та соціальне забезпечення населення за загальним 

фондом спрямовано 308 351,4 тис. грн (96,0 відс. уточнених призначень на 

даний період). 

По Департаменту соціального захисту населення 

облдержадміністрації у загальному обсязі видатків найбільшу питому вагу 

займають видатки на утримання Смілянського дитячого будинку-інтернату та 

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

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

хвороби, на що використано 220 100,9 тис. грн загального фонду, або 99,7 відс. 

до уточнених призначень. 

Видатки на придбання медикаментів та продуктів харчування для 

підопічних по загальному фонду відповідно склали 4 113,3 тис. грн та 

20 093,8 тис. грн, по спеціальному фонду – 4 315,8 тис. грн та 

23 673,4 тис. грн. 

Вартість одного ліжко-дня з врахуванням видатків спеціального фонду по 

медикаментозному забезпеченню склала 10,6 грн, по харчуванню – 55,1 грн. 
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Крім того, на харчування підопічних використовувалась продукція власного 

виробництва підсобних господарств. 

На обладнання автоматичними пожежними сигналізаціями приміщень 

інтернатних закладів із загального фонду було спрямовано 1 639,5 тис. грн. 

З бюджету розвитку на покращення матеріально-технічної бази, 

проведення капітальних ремонтів житлових приміщень та інших об’єктів в 

інтернатних закладах спрямовано 3 283,1 тис. грн. За рахунок цих коштів 

проведено капітальний ремонт покрівлі Жовтневого психоневрологічного 

інтернату, капітальний ремонт спального корпусу Будищенського 

психоневрологічного інтернату, капітальний ремонт приміщення пекарні, 

адміністративного корпусу, даху кухні та їдальні Малостаросільского 

психоневрологічного інтернату, капітальний ремонт системи централізованого 

водопостачання та водовідведення в житловому корпусі Звенигородського 

будинку-інтернату для інвалідів та престарілих та інше. Крім того, в рамках 

виконання інвестиційних проектів з бюджету розвитку на покращення 

матеріально-технічної бази інтернатних установ було спрямовано 

260,9 тис. грн. 

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

громадським організаціям ветеранів і осіб з інвалідністю, діяльність яких має 

соціальну спрямованість” у сумі 923,2 тис. грн надавалась фінансова підтримка 

громадським організаціям ветеранів, дітей війни і осіб з інвалідністю на 

реалізацію програм, проектів, заходів та здійснення статутної діяльності, 

зокрема: раді обласної організації ветеранів; обласному відділенню 

Всеукраїнського об’єднання ветеранів; обласному товариству політичних 

в’язнів і репресованих; обласним організаціям осіб з інвалідністю УТОС та 

УТОГ; обласним організаціям Всеукраїнських організацій „Союз організацій 

інвалідів України”, „Союз Чорнобиль України”, „Захист дітей війни”, „ЮЗЕР”; 

обласній організації інвалідів „Діти Чорнобиля”; організації людей з 

обмеженими можливостями „День”; обласним організаціям „Асамблея 

інвалідів Черкащини”, „Черкаська обласна Спілка ветеранів Афганістану та 

учасників бойових дій”, „Ми просто інші”, „Об'єднання бійців-реформаторів”, 

„Об’єднання ветеранів-прикордонників Черкащини ім. генерал-майора Ігоря 

Момота”, „Черкаський центр реабілітації (учасників АТО)”; „Молодіжній 

організації інвалідів „Перехрестя”. 

На пільгове медичне обслуговування осіб, які постраждали внаслідок 

Чорнобильської катастрофи, спрямовано 2 465,7 тис. грн, в т.ч. на оплату 

пільгових рецептів на медикаменти – 2 125,7 тис. грн, зубопротезування – 

340,0 тис. грн. 

Крім того, по загальному фонду на утримання та діяльність обласного 

центру соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді використано 1 799,1 тис. грн, 

обласного соціального центру матері та дитини і центру соціально-

психологічної допомоги – 1 952,8 тис. грн, гуртожитку для дітей-сиріт та дітей, 

позбавлених батьківського піклування – 928,0 тис. грн, центру по нарахуванню 

та здійсненню соціальних виплат – 9 286,2 тис. грн. 

Видатки на обладнання автоматичною пожежною сигналізацією спальних 

корпусів обласного соціального центру матері та дитини склали 32,5 тис. грн. 
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З бюджету розвитку на капітальний ремонт будівлі обласного соціального 

центру матері та дитини спрямовано 789,9 тис. грн, на придбання матричних 

принтерів для виготовлення платіжної документації на виплату допомог та 

компенсацій та кондиціонеру для центру по нарахуванню та здійсненню 

соціальних виплат – 260,2 тис. грн. 

Профінансовано на 6 504,0 тис. грн заходи по соціальному захисту 

малозабезпечених категорій населення, надання матеріальної допомоги 

переміщеним громадянам із АР Крим та східних областей України, учасникам 

АТО та членам їх сімей, бійцям - добровольцям, закупівлю соціальних послуг 

через механізм соціального замовлення, надання фінансової підтримки обласній 

організації Червоного Хреста, у тому числі 2 460,4 тис. грн по головному 

розпоряднику коштів „Обласна рада” та 4 043,6 тис. грн по „Департаменту 

соціального захисту населення облдержадміністрації”. 

На виконання постанови Кабінету Міністрів України від 20.06.2018  

№ 512 для надання при народженні дитини одноразової натуральної допомоги 

«пакунок малюка» Департаментом соціального захисту населення Черкаської 

облдержадміністрації проведені видатки на суму 35 200,0 тис грн за рахунок 

відповідної субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам. 

По розпоряднику коштів „Служба у справах дітей 

облдержадміністрації” по загальному фонду використано 15 441,4 тис. грн.  

На утримання 2-х центрів соціально-психологічної реабілітації дітей 

спрямовано 15 276,4 тис. грн загального фонду (92,9 відс. до уточненого плану 

на рік). 

Кошти по КПКВК 09 1 3112 „Заходи державної політики з питань дітей та 

їх соціального захисту” у сумі 165,0 тис. грн спрямовані на здійснення заходів з 

подолання дитячої бездоглядності і безпритульності, забезпечення правової 

соціальної адаптації неповнолітніх, тощо. 

Крім того, з бюджету розвитку на покращення матеріально-технічної 

бази, придбання мікроавтобусів, капітальний ремонт приміщень, благоустрій 

прилеглої території та облаштування дитячих ігрових майданчиків в центрах 

спрямовано 6 891,3 тис. грн. 
 

По обласній державній адміністрації спрямовано 2 466,4 тис. грн на 

забезпечення функціонування обласного контактного центру у рамках обласної 

програми участі Черкаської області у Національній системі опрацювання 

звернень до органів виконавчої влади. 
 

По управлінню у справах сім’ї, молоді та спорту 

облдержадміністрації асигнування використані в сумі 11 283,7 тис грн 

(98,0 відс. до уточненого плану періоду). 

Видатки спрямовані на фінансову підтримку Черкаського обласного 

молодіжного ресурсного центру – 2 049,1 тис. грн та фінансування соціальних 

програм у галузі сім’ї, жінок, молоді та дітей – 9 234,6 тис. грн, в т.ч. 

проведення заходів з оздоровлення дітей – 6 522,3 тис грн.  
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За рахунок коштів бюджету розвитку спрямовано 148,8 тис грн на 

придбання 2-х кондиціонерів, 5-ти ноутбуків, лазерного принтера та 2-х макетів 

автоматів Черкаському обласному молодіжному ресурсному центру. 
 

Культура і мистецтво 
 

На утримання установ культури і мистецтва обласного підпорядкування 

та проведення заходів по загальному фонду спрямовано 101 108,3 тис. грн, що 

становить 99,4 відс. до уточнених планових призначень. 

По Департаменту культури та взаємозв’язків з громадськістю 

облдержадміністрації асигнування використані на фінансування театрів, 

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

підпорядкування, обласного центру народної творчості та обласної філармонії, 

інших заходів у галузі культури і мистецтва у сумі 100 041,9 тис. грн, або на 

99,4 відс. до уточнених планових призначень. 

За рахунок цих коштів надано фінансову підтримку госпрозрахунковим 

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

45 090,4 тис. грн, або 99,9 відс. до передбаченого обсягу. На виконання 

обласної програми поліпшення кінообслуговування населення 

КП „Черкасиоблкіно” використано 693,7 тис. грн, що становить 100 відс. до 

уточненого плану. 

На утримання медичної бібліотеки, яка підпорядкована Управлінню 

охорони здоров’я облдержадміністрації і є інформаційною базою для 

розвитку теорії медицини в області, використано 1 066,4 тис. грн, що становить 

99,9 відс. до уточненого плану на 2019 рік. В результаті проведеної 

реорганізації Черкаської обласної наукової медичної бібліотеки, заклад 

приєднано до Черкаської медичної академії. 

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

3 378,4 тис. грн, з них придбання мікроавтобусів для Черкаського академічного 

театру ляльок та Черкаського академічного обласного українського музично-

драматичного театру ім. Т. Г. Шевченка – 2 069,5 тис. грн, оновлення 

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

центру народної творчості  – 1 308,9 тис. грн. 
 

Фізична культура і спорт 
 

На фінансування видатків з фізичної культури та спорту по загальному 

фонду спрямовано кошти в сумі 36 789,6 тис. грн, або 97,5 відс. до уточненого 

плану. 

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

асигнування використані у сумі 36 551,5 тис. грн, або 97,6 відс. до уточнених 

річних призначень. 

За рахунок цих видатків на утримання та навчально-тренувальну роботу 

спеціалізованої дитячо-юнацької спортивної школи Олімпійського резерву 

використано 9 524,1 тис. грн; школи вищої спортивної майстерності – 

7 412,6 тис. грн; утримання центру з інвалідного спорту і реабілітаційної школи 

та проведення навчально-тренувальних зборів і змагань та заходів з інвалідного 
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спорту – 3 615,6 тис. грн, утримання та діяльність центру фізичного здоров’я 

населення „Спорт для всіх” – 1 156,0 тис. грн; фінансову підтримку дитячо-

юнацьких спортивних шкіл, які підпорядковані громадським організаціям 

фізкультурно-спортивної спрямованості – 3 872,0 тис. грн; утримання апарату 

управління громадських фізкультурно-спортивних організацій та проведення 

ними фізкультурно-масових заходів – 1 465,2 тис. грн; фінансову підтримку 

спортивних споруд – 671,1 тис. грн. 

На виконання програм та заходів з фізичної культури та спорту 

спрямовано 8 834,9 тис. грн, з яких виплата стипендій перспективним 

спортсменам області – 1 039,1 тис. грн. 

Крім того, за рахунок коштів бюджету розвитку спрямовано 

2 442,3 тис. грн, у т.ч. на: 

•  придбання спортивного інвентарю та обладнання в сумі 98,7 тис. грн; 

•  капітальний ремонт балкона обласної спеціалізованої дитячо-юнацької 

спортивної школи олімпійського резерву, де обладнаний зал для занять із боксу 

– 596,3 тис. грн; 

•  придбання пасажирського мікроавтобуса для КЗ «ОСДЮСШОР» 

Черкаської обласної ради – 1 249,8 тис. грн; 

•  придбання октагону для позашкільного закладу «Черкаська обласна 

комплексна ДЮСШ обласної організації ВФСТ «Колос» – 239,4 тис. грн; 

•  виготовлення проектно-кошторисної документації на проведення 

ремонту покрівлі центру фізичного здоров’я населення „Спорт для всіх” – 60 

тис. грн; 

•  придбання електронного тренажера СКАТТ відділенню кульової 

стрільби Школи вищої спортивної майстерності – 38,1 тис. грн; 

•  придбання захисної завіси для спортмайданчика – 160 тис. грн. 

По Управлінню освіти і науки облдержадміністрації асигнування 

використані в сумі 238,1 тис. грн, або 86,3 відс. до уточнених річних 

призначень на обласні змагання та участь у всеукраїнських змаганнях серед 

школярів та учнів професійно-технічних навчальних закладах. 

Резервний фонд 

На ліквідацію надзвичайних ситуацій з резервного фонду виділено 

2 003,6 тис. грн, з яких фактично використано 1 970,2 тис. грн, або 98,3 відс., 

невикористані кошти в сумі 33,4 тис. грн повернуті до бюджету. 

Деталізація напрямків використання наведена в додатку № 3. 

 Видатки спеціального фонду обласного бюджету 

(без міжбюджетних трансфертів) за 2019 рік виконані у 

сумі 907 810,6 тис. грн. 

Спеціальний 

фонд 
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За рахунок власних надходжень бюджетних установ зі 

спеціального фонду обласного бюджету профінансовано 

123 779,6 тис. грн видатків, у тому числі по закладах освіти – 

59 045,1 тис. грн, охорони здоров’я – 17 712,3 тис. грн., 

соціального захисту та соціального забезпечення – 

43 331,6 тис. грн., культури і мистецтва – 3 159,8 тис. грн, 

фізичної культури і спорту – 530,8 тис. грн. 

 

Надходження бюджету розвитку обласного бюджету склали 

218 160,0 тис грн, які одержані за рахунок наступних джерел: 

 

• кошти, передані із загального фонду бюджету – 209 774,7 тис. грн, в т.ч. 

148 130,3 тис. грн – власні кошти обласного бюджету, 61 644,4 тис. грн – 

субвенції з державного бюджету; 

• повернення відсотків за користування кредитом – 50,6 тис. грн; 

• субвенції з місцевих бюджетів – 8 334,70 тис. грн; 

Видатки бюджету розвитку з урахуванням переданих трансфертів 

місцевим та державному бюджетам становлять 230 391,8 тис. грн. (у т.ч. власні 

видатки бюджету розвитку складають 192 158,9 тис. грн.), детальна інформація 

наведена у додатку 4, з них: 

• капітальні видатки установ бюджетної сфери – 140 335,9 тис. грн,  

у т.ч. по закладах освіти – 27 144,9 тис. грн, охорони здоров’я –  

94 779,6 тис. грн, соціального захисту та соціального забезпечення –  

11 373,3 тис. грн, фізичної культури і спорту – 3 378,4 тис. грн, культури і 

мистецтва – 3 565,0 тис. грн, інші – 94,7 тис. грн; 

Видатки за 

рахунок 

власних 

надходжень 

бюджетних 

установ 

Бюджет 

розвитку 
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• будівництво об'єктів соціально-культурного призначення – 

6 275,0 тис грн. та інших об'єктів соціальної та виробничої інфраструктури 

комунальної власності – 992,0 тис. грн; 

• внески у статутні капітали об'єктів обласної комунальної власності  

(КП "Управління по експлуатації Будинку рад і об'єктів обласної комунальної 

власності", КП "АТП Черкаської обласної ради") – 7 147,7 тис. грн; 

• газифікація населених пунктів (погашення кредиторської заборгованості 

згідно з рішеннями Господарського суду) – 632,9 тис. грн;  

• виконання інвестиційних проектів – 34 856,4 тис. грн, в т.ч.: 

− співфінансування інвестиційних проектів, що реалізуються за 

рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку – 15 976,6 тис. грн; 

− заходів, спрямованих на розвиток інфраструктури об’єднаних 

територіальних громад – 372,4 тис. грн; 

− заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій 

– 8 417,2 тис. грн, в т.ч. 8 192,6 тис. грн за рахунок залишку коштів станом на 

01.01.2019 та надходжень 2019 року субвенції з державного бюджету місцевим 

бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку 

окремих територій; 

− заходів, спрямованих на розвиток системи охорони здоров'я у 

сільській місцевості – 10 090,2 тис грн.; 

• реалізація інших заходів щодо соціально-економічного розвитку території  

– 1 716,3 тис. грн.; 

• виконання природоохоронних заходів – 202,7 тис.грн; 

• субвенції капітального характеру державному та місцевим бюджетам – 

38 233,0 тис. грн. 

Крім того, спільно з Державним фондом регіонального розвитку 

реалізовано ряд проектів на загальну суму 119 069,1 тис грн, з яких частка 

обласного бюджету розвитку становить 13,4 відс., або 15 976,6 тис грн., решта 

103 092,5 тис грн – кошти ДФРР: 

• капітальний ремонт штучної злітно-посадкової смуги  

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

м. Черкаси – 66 090,3 тис грн. (в т.ч. кошти обласного бюджету розвитку – 

10 904,9 тис.грн.); 

• реконструкція Черкаського академічного обласного українського 

музично-драматичного театру ім. Т. Г. Шевченка – 28 056,5 тис грн. (кошти 

бюджету розвитку  2 579,6 тис. грн); 

• реконструкція адмінбудівлі (літ. А ″- І) обласної спеціалізованої 

дитячо-юнацької спортивної школи олімпійського резерву з надбудовою 

другого поверху та добудовою спортивних залів по вул. Пастерівська, 102 в 

м. Черкаси - 22 820,3 тис грн (бюджет розвитку – 2 282,0 тис грн); 
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• будівництво обласного центру екстреної медичної допомоги та 

медицини катастроф Черкаської обласної ради по вул. Корольова, 15 в 

м. Черкаси – 2 102,0 тис грн (кошти бюджету розвитку – 210,2 тис.грн.). 

Також, за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на 

здійснення заходів, спрямованих на розвиток системи охорони здоров’я у 

сільській місцевості спрямовано 96 954,0 тис. грн, з них на будівництво 26 

амбулаторій загальної практики - сімейної медицини – 85 561,5 тис грн та на 

придбання 23 службових автотранспортів для медичних працівників 

амбулаторії загальної практики сімейної медицини – 11 392,5 тис грн. 

Враховуючи співфінансування, спрямоване із місцевих бюджетів, всього на 

дані заходи спрямовано 106 822,7 тис. грн. 

 

За 2019 рік надійшло 488 404,5 тис. грн. (100 відс. до 

плану періоду) субвенції з державного бюджету на 

фінансове забезпечення будівництва, реконструкції, 

ремонту і утримання автомобільних доріг загального користування місцевого 

значення, вулиць і доріг комунальної власності у населених пунктах. 

На утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої 

інфраструктури за рахунок відповідної субвенції та залишку коштів 2018 року 

фактично спрямовано 493 351,4 тис. грн, або 90,1 відс. до плану періоду, з них: 

475 153,6 тис. грн (89,8 відс. до річного плану) за рахунок субвенції з 

державного бюджету з урахуванням залишку за 2018 рік; 

18 197,8 тис. грн (98,8 відс. до річного плану) за рахунок залишку коштів 

від перевиконання надходжень з митних платежів за 2018 рік. 

За рахунок субвенцій з місцевого бюджету обласному бюджету на 

фінансове забезпечення будівництва, реконструкції, ремонту і утримання 

автомобільних доріг загального користування місцевого значення, вулиць і 

доріг комунальної власності у населених пунктах використано 700,9 тис. грн 

(30,4 відс.). 

Крім того, передано 2 999,2 тис. грн (99,9 відс.)  субвенції з обласного 

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. 

 

До обласного природоохоронного фонду надійшло 

21 134,3 тис. грн, що на 1 849,3 тис. грн або на 9,6 відс. 

більше ніж передбачено на рік. 

На фінансування природоохоронних об’єктів і 

заходів з обласного бюджету (з урахуванням залишку 

коштів на початок року та субвенції з Золотоніського районного бюджету) 

спрямовано 19 979,5 тис. грн, або 66 відс. до річних призначень (в т.ч.  

1 723,0 тис. грн. власні видатки обласного бюджету, 202,7 тис. грн – за рахунок 

субвенції з Золотоніського районного бюджету, передано місцевим бюджетам – 

18 053,8 тис. грн), деталізація наведена в додатку 5. 

 

Охорона 

навколишнього 

природного 

середовища 

Будівництво та 

ремонт доріг 
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Надходження коштів від відшкодування втрат 

сільськогосподарського і лісогосподарського виробництва 

виконані в сумі 585,0 тис. грн. Видатки обласного бюджету 

за рахунок цих надходжень, у зв’язку з відсутністю заявок 

головного розпорядника коштів – Департаменту 

агропромислового розвитку облдержадміністрації, не 

фінансувалися. 

 

З обласного бюджету для надання пільгових 

довгострокових кредитів громадянам на будівництво 

(реконструкцію) та придбання житла у рамках виконання житлових програм 

спрямовано 3 169,3 тис. грн або 92,1 відс. до плану на рік, з них 1 545,5 тис. грн, 

або 95,4 відс. на виконання обласної програми забезпечення учасників АТО та 

членів їх сімей житлом та 1 623,9 тис. грн, або 95,1 відс. на виконання обласної 

програми молодіжного житлового будівництва. 

На фінансування видатків, пов’язаних з обслуговуванням кредитів по цих 

програмах, із загального фонду бюджету спрямовано 190,2 тис. грн (93,6 відс. 

до плану).  

До спеціального фонду бюджету повернуто: 

507,5 тис. грн кредитів, наданих у минулі роки на виконання житлових 

програм молодіжного житлового будівництва і забезпечення житлом 

працівників бюджетних установ комунальної власності; 

97,1 тис. грн – кредитів, наданих по програмі забезпечення учасників 

АТО та членів їх сімей житлом; 

103,1 тис. грн – кредитів, наданих індивідуальним сільським 

забудовникам по програмі підтримки індивідуального житлового будівництва 

на селі „Власний дім“; 

38,3 тис. грн – кредитів, наданих на будівництво житлово-будівельних 

кооперативів.  

 

Із загального обсягу видатків іншим бюджетам 

протягом звітного періоду з обласного бюджету 

перераховано 3 469 268,2 тис. грн міжбюджетних 

трансфертів, у т. ч.: 

•  дотації з місцевого бюджету на здійснення переданих з державного 

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

відповідної додаткової дотації з державного бюджету – 220 632,3 тис. грн  

(100 відс. до плану на рік); 

•  субвенції державному бюджету на виконання програм соціально-

економічного та культурного розвитку регіонів – 13 573,1 тис. грн (98,4 відс.); 

• субвенцій на здійснення програм та заходів за рахунок субвенцій з 

державного бюджету 3 132 019,3 тис. грн, в тому числі програм соціального 

захисту населення – 2 963 383,2 тис. грн (89,8 відс.), освіти – 90 430,6 тис. грн 

(51,9 відс), охорони здоров’я – 72 601,4 тис. грн (96,3 відс.), соціально-

Міжбюджетні 

трансферти 

Охорона і 

раціональне 

використання 

земель 

Кредитування 
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економічного та культурного розвитку регіонів – 4 208,8 тис. грн (77,5 відс.), 

інших програм та заходів – 1 395,3 тис. грн (97,9 відс.); 

• субвенцій місцевим бюджетам за рахунок коштів обласного бюджету – 

103 043,5 тис. грн (90,8 відс.), у тому числі на утримання об’єктів охорони 

здоров’я спільного користування – 3 147,0 тис. грн. (89,1 відс.), на будівництво, 

реконструкцію, ремонт і утримання доріг загального користування місцевого 

значення, вулиць і доріг комунальної власності у населених пунктах – 

2 999,2 тис. грн (100 відс.), на здійснення природоохоронних заходів – 

18 053,8 тис. грн. (76,7 відс.), інших цільових субвенцій – 78 843,5 тис. грн. 

(94,5 відс.). Деталізація за напрямами використання наведена в додатку № 6). 

 

Дебіторська заборгованість по загальному фонду 

зменшилася з початку року на 106,4 тис. грн. або на 22,9 відс. 

і станом на 01.01.2020 склала 358,5 тис. грн, кредиторська заборгованість склала 

37,3 тис. грн (Додаток № 7). 

Дебіторська заборгованість по спеціальному фонду станом на 01.01.2020 

складає 1 356,1 тис. грн, кредиторська – 7 662,2 тис. грн. Кредиторська 

заборгованість обліковується по Департаменту містобудування, архітектури, 

будівництва та житлово-комунального господарства обласної державної  

(Додаток № 8). 

 

 

 

Директор Наталія КРАВЧЕНКО 

Заборгованість 


