
 

ДЕПАРТАМЕНТ ФІНАНСІВ 

ЧЕРКАСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ 

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

E-mail: info@df.ck.gov.ua, код згідно з ЄДРПОУ 02311425 

 

від ___21.01.2022___ № ___03-03-03____       на №   ___________від ____________ 

 

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА ДО ЗВІТУ ПРО ВИКОНАННЯ ОБЛАСНОГО 

БЮДЖЕТУ ЧЕРКАСЬКОЇ ОБЛАСТІ ЗА 2021 РІК 

 
За 2021 рік до обласного бюджету  надійшло  

3 971 660,7 тис грн, з них 

власні надходження загального фонду – 

1 352 105,9 тис. грн (105,0 відс. до показників розпису на рік); 

власні надходження спеціального фонду – 172 331,8 тис. грн (114,1 відс.); 

дотацій з державного бюджету – 286 230,8 тис. грн (100 відс.); 

субвенцій з державного бюджету на виконання загальнодержавних 

програм – 2 116 761,4 тис. грн (97,9 відс.); 

субвенцій з місцевих бюджетів – 44 230,8 тис. грн (81,8 відс.). 

 

 
 

До загального фонду обласного бюджету надійшло 1 352 105,9 тис. грн 

власних доходів, що становить 105 відс. до річного завдання, понад план 

отримано 64 600,2 тис. грн. Досягнуто приросту надходжень порівняно з 

минулим роком на 20 відс.  

Доходи 

бюджету 
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У складі доходів обласного бюджету 

1 164 362,9 тис. грн податку на 

доходи фізичних осіб,  

103 422,0 тис. грн податку на 

прибуток підприємств,  

41 139,7 тис. грн рентної плати та 

плати за використання інших 

природних ресурсів, 32 945,2 тис. грн 

плати за надання адміністративних 

послуг, 2 795,6 тис. грн плати за 

передане в оренду майно обласної 

комунальної власності,  

3 941,9 тис. грн плати за розміщення 

тимчасово вільних коштів обласного 

бюджету, 3 498,6 тис. грн всіх інших  

надходжень. 

 

До спеціального фонду 

обласного бюджету надійшло 

172 331,8 тис. грн доходів.  

У складі доходів власні 

надходження бюджетних 

установ – 152 641,8 тис. грн, 

екологічний податок – 

18 604,4 тис. грн, всі інші 

надходження – 1 085,6 тис. 

грн.  

 

 

 

Видатки обласного бюджету з урахуванням переданих 

іншим бюджетам трансфертів виконані у сумі  

3 806 304,6 тис грн, із збільшенням до минулого року на  

266 948,6 тис грн, або на 7,5 відс. У співставних умовах збільшення до 

минулого року на 518 806,5 тис грн або 15,8 відс. 

 

У складі видатків 1 997 711,7 тис. грн за рахунок субвенцій з державного 

бюджету, детальна інформація щодо використання цих коштів наведена в 

додатку 1. 

 

Видатки 

бюджету 
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Із загального фонду бюджету на утримання установ 

обласного підпорядкування, фінансування обласних 

програм і заходів спрямовано 1 799 854,0 тис грн, передано 

міжбюджетних трансфертів іншим бюджетам – 367 093,1 тис грн. 

 
Видатки на утримання закладів освіти у порівнянні з аналогічним періодом 

минулого року зросли на 170 617,0 тис грн (23,5 відс.), соціального захисту  

та соціального забезпечення – 36 254,6 тис грн (12,3 відс.), культури  

і мистецтва – 23 199,9 тис грн (22,4 відс.), фізичної культури і спорту –  

6 407,4 тис грн. (15,8 відс.), установ та закладів охорони здоров’я зменшились 

Видатки 

загального фонду 
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на 267 381,7 тис грн (-53,1 відс, за рахунок передачі до державного бюджету 

фінансування третинної медичної допомоги за програмою державних гарантій 

медичного обслуговування населення). 

 

На реалізацію окремих програм з обласного бюджету головними 

розпорядниками коштів використано 826 121,2 тис. грн, детальна інформація 

щодо використання цих коштів наведена в додатку 2. 

 

Видатки спеціального фонду обласного бюджету 

(без міжбюджетних трансфертів) за 2021 рік виконані у 

сумі 1 442 858,5 тис грн, передано трансфертів іншим 

бюджетам 196 499,1 тис грн. 

 

Видатки 

спеціального 

фонду бюджету 
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За рахунок власних надходжень бюджетних 

установ зі спеціального фонду обласного бюджету 

профінансовано 137 971,5 тис грн, у тому числі по 

закладах освіти – 73 575,7 тис грн, охорони здоров'я – 

3 509,1 тис грн, соціального захисту та соціального 

забезпечення – 49 627,2 тис грн, культури і мистецтва – 10 693,4 тис грн, 

фізичної культури і спорту – 566,2 тис грн. 
 

 

Надходження бюджету розвитку обласного бюджету 

склали 647 303,3 тис грн, які одержані за рахунок наступних 

джерел: 

• кошти, передані із загального фонду бюджету – 623 660,2 тис грн, з них 

власні кошти обласного бюджету – 151 494,9 тис. грн, субвенції з державного 

бюджету – 472 165,3 тис. грн; 

• повернення відсотків за користування кредитом – 39,1 тис грн; 

• субвенції з місцевих бюджетів – 23 604 тис грн; 

Видатки бюджету розвитку (без урахуванням трансфертів іншим 

бюджетам) становлять 572 077,6 тис грн. 

У складі цих коштів: 

• капітальні видатки установ бюджетної сфери – 124 028,0 тис грн, у т.ч. по 

закладах освіти – 56 784,1 тис грн, охорони здоров’я – 66 146,6 тис грн, 

соціального захисту та соціального забезпечення – 493,0 тис грн, фізичної 

культури і спорту – 154,5 тис грн, культури і мистецтва – 332,7 тис грн, інші – 

117,1 тис грн; 

• будівництво, реконструкція, реставрація, капітальні ремонти об'єктів 

соціально-культурного призначення та інших об’єктів комунальної власності за 

рахунок власних коштів обласного бюджету – 56 735,8 тис грн; 

• внески у статутні капітали суб'єктів підприємницької діяльності –

3 999,6 тис грн., 

• співфінансування інвестиційних проектів, що реалізуються за рахунок 

коштів державного фонду регіонального розвитку – 37 525,3 тис грн;  

• реалізація інвестиційних проектів за рахунок субвенцій з державного 

бюджету – 349 788,9 тис грн, в т.ч. на: 

− здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих 

територій – 53 465,6 тис грн; 

− реалізацію інфраструктурних проектів та розвиток об'єктів 

соціально-культурної сфери – 163 573,5 тис. грн; 

− будівництво Будинку культури на 700  місць в м. Каневі по  вул. 

Енергетиків під Шевченківський культурний центр – 62 289,6 тис. грн, 

− будівництво ДНЗ за адресою: вул. Г. Дніпра, 87 м. Черкаси – 

12 316,8 тис. грн; 

− капітальний ремонт вул.Енергетиків та вул.Шевченка у м.Каневі – 

10 000,0 тис. грн; 

− реалізацію заходів, спрямованих на розвиток системи охорони 

здоров'я у сільській місцевості (будівництво, капітальні ремонти амбулаторій 

Видатки бюджетних 

установ за рахунок 

власних надходжень 

Бюджет 

розвитку 
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загальної практики сімейної медицини, придбання для них службового 

автотранспорту та телемедичного обладнання) – 48 143,4 тис грн; 

Крім того, у складі бюджету розвитку 27 477,1 тис грн субвенцій 

капітального характеру державному та місцевим бюджетам. 

Використання коштів бюджету розвитку на здійснення заходів із 

будівництва, реконструкції і реставрації, капітального ремонту об'єктів 

виробничої, комунікаційної та соціальної інфраструктури за об'єктами наведено 

у додатку 3. 

 

За 2021 рік на утримання та розвиток автомобільних 

доріг та дорожньої інфраструктури фактично спрямовано  
973 187,7 тис. грн, або 86,9 відс. до річного плану, з них:  

✓ за рахунок субвенції 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 (з урахуванням залишку коштів субвенції на початок року) – 

724 589,7 тис. грн; 

✓  за рахунок субвенції з державного бюджету на реалізацію 

інфраструктурних проектів та розвиток об’єктів соціально-культурної сфери – 

238 598,0 тис. грн; 

✓  за рахунок залишку субвенції з державного бюджету на капітальний 

ремонт вул. Енергетиків та вул. Шевченка у м. Каневі за 2020 рік –  

10 000,0 тис. грн. 

 

До обласного природоохоронного фонду надійшло 

19 245,3 тис. грн, що на 3 033,5 тис. грн або на 18,7 відс. 

більше ніж заплановано на звітний період. 

На фінансування природоохоронних об’єктів і 

заходів з обласного бюджету (з урахуванням залишку 

коштів на початок року) спрямовано 15 548,7 тис. грн, або 84,4 відс. до річних 

призначень (в т.ч. 1 090,5 тис. грн. власні видатки обласного бюджету, передано 

місцевим бюджетам – 14 458,2 тис. грн). Деталізація наведена у додатку 4.  

 

До спеціального фонду обласного бюджету надійшло 

403,8 тис. грн коштів від відшкодування втрат 

сільськогосподарського і лісогосподарського виробництва, 

що на 241,2 тис. грн більше планових призначень. Видатки 

обласного бюджету за рахунок цих надходжень не 

здійснювались.  

 

З обласного бюджету для надання пільгових 

довгострокових кредитів громадянам на будівництво 

(реконструкцію) та придбання житла у рамках виконання 

житлових програм спрямовано: 

✓ за рахунок коштів загального фонду: 

Утримання та 

розвиток 

автомобільних 

доріг 

Охорона 

навколишнього 

природного 

середовища 

Охорона і 

раціональне 

використання 

земель 

Кредитування 
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978,2 тис. грн, або 92,1 відс. до плану періоду – на виконання обласної 

програми забезпечення учасників антитерористичної операції/операції 

об’єднаних сил і бійців-добровольців, які брали участь у захисті територіальної 

цілісності та державного суверенітету на Сході України, та членів їх сімей 

житлом; 

1 109,4  тис. грн, або 100 відс до плану періоду – на виконання обласної 

програми молодіжного житлового будівництва. 

✓ за рахунок коштів спеціального фонду: 

455,5 тис. грн, або 94,0 відс. до плану періоду – на виконання обласної 

програми забезпечення учасників антитерористичної операції/операції 

об’єднаних сил і бійців-добровольців, які брали участь у захисті територіальної 

цілісності та державного суверенітету на Сході України, та членів їх сімей 

житлом; 

554,9 тис. грн, або 78,5 відс. до плану періоду – на виконання обласної 

програми молодіжного житлового будівництва. 

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

програмах, із загального фонду бюджету спрямовано 395,9 тис. грн (89,1 відс. 

до плану періоду).  

До спеціального фонду бюджету повернуто: 

821,5 тис. грн кредитів, наданих у минулі роки на виконання житлових 

програм молодіжного житлового будівництва і забезпечення житлом 

працівників бюджетних установ комунальної власності; 

208,1 тис. грн – кредитів, наданих по програмі забезпечення учасників 

антитерористичної операції/операції об’єднаних сил і бійців-добровольців, які 

брали участь у захисті територіальної цілісності та державного суверенітету на 

Сході України, та членів їх сімей житлом; 

437,8 тис. грн – кредитів, наданих індивідуальним сільським 

забудовникам по програмі підтримки індивідуального житлового будівництва 

на селі „Власний дім“; 

21,3 тис. грн – кредитів, наданих на будівництво житлово-будівельних 

кооперативів.  

Із загального обсягу видатків іншим бюджетам протягом 

звітного періоду з обласного бюджету перераховано 

563 592,2 тис грн, у т.ч.: 

дотації з місцевого бюджету на здійснення переданих 

з державного бюджету видатків з утримання закладів освіти та охорони 

здоров’я за рахунок відповідної додаткової дотації з державного бюджету – 

103 567,7 тис грн; 

дотації з місцевого бюджету на проведення розрахунків протягом 

опалювального періоду за комунальні послуги та енергоносії, які споживаються 

установами, організаціями, підприємствами, що утримуються за рахунок 

відповідних місцевих бюджетів за рахунок відповідної додаткової дотації з 

державного бюджету –24 247,0 тис грн; 

субвенції державному бюджету на виконання програм соціально-

економічного розвитку регіонів – 20 829,2 тис грн; 

субвенцій на здійснення програм та заходів за рахунок субвенцій  

з державного бюджету 359 507,0 тис грн, в тому числі програм освіти –  

Міжбюджетні 

трансферти 
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85 993,8 тис грн, охорони  здоров'я – 94 401,5 тис грн, соціального захисту –  

65 146,1 тис грн; на погашення заборгованості з різниці в тарифах, що підлягає 

урегулюванню згідно із Законом України "Про заходи, спрямовані на 

врегулювання заборгованості теплопостачальних та теплогенеруючих 

організацій та підприємств централізованого водопостачання і водовідведення" 

– 113 965,6 тис грн. 

субвенцій місцевим бюджетам за рахунок коштів обласного бюджету – 

55 441,3 тис грн, у тому числі на утримання об’єктів спільного  

користування чи ліквідацію негативних наслідків  діяльності  об’єктів 

спільного користування – 1 644,4 тис грн, на здійснення природоохоронних 

заходів – 14 458,2 тис грн, інших цільових субвенцій місцевим бюджетам – 

39 338,7 тис грн. (додаток 5). 

 

Дебіторська заборгованість по загальному фонду станом 

на 01.01.2022 становила 3 631,7 тис грн, кредиторська 

заборгованість відсутня (додаток 6). По спеціальному фонду дебіторська 

заборгованість рахується у сумі 5 470,7 тис грн, кредиторська – 5 832,9 тис грн 

(додаток 7). 

Кредиторська заборгованість по заробітній платі, розрахунках за 

комунальні послуги і енергоносії та інших захищених видатках відсутня. 

 

 

 

 

 

Директор  Наталія КРАВЧЕНКО 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Наталія ЖЕЛДУБОВСЬКА  31-67-41 

Заборгованість  


