
ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА ДО ЗВІТУ ПРО ВИКОНАННЯ ОБЛАСНОГО 

БЮДЖЕТУ ЧЕРКАСЬКОЇ ОБЛАСТІ ЗА І КВАРТАЛ 2022 РОКУ 

 
За І квартал 2022 року до обласного бюджету надійшло  

639 720,8 тис грн, з них надходження до загального фонду 

508 709,9 тис грн, спеціального фонду – 131 010,9 тис грн. 

 

 
До загального фонду обласного бюджету надійшло 316 981,1 тис. грн 

власних доходів, що становить 98,7 відс. до завдання звітного періоду, до плану 

недоотримано 4 187,5 тис. грн. Досягнуто приросту надходжень порівняно з 

відповідним періодом минулого року на 10,4 відс. 

 

     У складі доходів обласного 

бюджету 269 656,3 тис. грн 

податку на доходи фізичних 

осіб, 29 710 тис. грн податку 

на прибуток підприємств,  

9 385,7  тис. грн рентної плати 

та плати за використання 

інших природних ресурсів,  

7 263,3 тис. грн 

адміністративних зборів та 

платежів, 965,8 тис. грн всіх 

інших надходжень. 

       

 

Доходи 

бюджету 
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До спеціального фонду 

обласного бюджету надійшло 

36 813,5 тис. грн доходів. У 

складі доходів власні 

надходження бюджетних 

установ – 33 507,1 тис. грн, 

екологічний податок – 

3 199,2 тис. грн, всі інші 

надходження – 107,2 тис. грн.  

 

 

Також у складі доходів враховано 275 926,1 тис грн міжбюджетних 

трансфертів з державного бюджету (75 803,4 тис грн дотацій та  

200 122,7 тис грн субвенцій) та 10 000,0 тис грн субвенцій з місцевих бюджетів.  

 

Видатки обласного бюджету з урахуванням переданих 

іншим бюджетам трансфертів виконані у сумі  

538 047,1 тис грн, із приростом до аналогічного періоду 

минулого року на 81 134,4 тис грн, або на 17,8 відс. 

 
Із загального фонду бюджету на утримання установ 

обласного підпорядкування, фінансування обласних 

програм і заходів спрямовано 415 755,7 тис грн,  

передано міжбюджетних трансфертів іншим бюджетам – 

60 817,2 тис грн. 

Видатки 

загального фонду 

Видатки 

бюджету 
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Видатки на утримання закладів освіти у порівнянні з аналогічним періодом 

минулого року зросли на 14 894,3 тис грн (7,5 відс.), установ та закладів 

охорони здоров’я – 23 630,4 тис. грн (53,8 відс.), соціального захисту та 

соціального забезпечення – 9 999,1 тис грн (14,1 відс.), культури і мистецтва – 

6 634,2 тис грн (27,8 відс.), фізичної культури і спорту зменшились на 1 731,3 

тис грн  

(-19,1 відс), 

 

На реалізацію окремих програм з обласного бюджету профінансовано 

120 824,6 тис грн, детальна інформація щодо використання цих коштів 

наведена в додатку 1.  
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З резервного фонду обласного бюджету в умовах воєнного стану виділено 

11 000,0 тис грн., перераховано головним розпорядникам коштів 8 000,0 

тис грн. (додаток 2) 

 

Видатки спеціального фонду обласного бюджету 

(без міжбюджетних трансфертів) за І квартал 2022 

року виконані у сумі 59 319,2 тис грн, передано 

трансфертів іншим бюджетам 2 155,0 тис грн. 

 

 

За рахунок власних надходжень бюджетних 

установ зі спеціального фонду обласного бюджету 

профінансовано 28 751,2 тис грн, у тому числі по 

закладах освіти – 19 807,0 тис грн, охорони здоров'я – 

354,2 тис грн, соціального захисту та соціального 

забезпечення – 8 400,4 тис грн, культури і мистецтва – 177,5 тис грн, фізичної 

культури і спорту – 12,1 тис грн. 
 
 

Доходи бюджету розвитку обласного бюджету 

склали 2 263,2 тис грн, які одержані за рахунок наступних 

джерел: 

• кошти, передані із загального фонду бюджету – 

2 255,0 тис грн; 

• повернення відсотків за користування кредитом – 8,2 тис грн. 

 

За рахунок надходжень бюджету розвитку спрямовано 2 155,0 тис грн 

субвенції капітального характеру державному бюджету на виконання програми 

територіальної оборони Черкаської області на 2018-2022 роки 

 

Видатки бюджетних 

установ за рахунок 

власних надходжень 
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спеціального 

фонду бюджету 

Бюджет 

розвитку 
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Субвенція на фінансове забезпечення будівництва, 

реконструкції, ремонту і утримання автомобільних доріг 

загального користування місцевого значення, вулиць і 

доріг комунальної власності у населених пунктах 

перерахована обласному бюджету з державного бюджету в 

сумі 94 197,4 тис грн. або 58,8 відс. до плану звітного періоду. 

Станом на 01.04.2022 на утримання та розвиток автомобільних доріг та 

дорожньої інфраструктури за рахунок вищезазначеної субвенції фактично 

спрямовано 30 568,0 тис. грн, або 19,1 відс. до плану періоду.  

 

 До обласного природоохоронного фонду надійшло 

3 250,6 тис  грн, що на 436,4 тис  грн або на 12 відс. менше 

ніж заплановано на 1 квартал. 

За звітний період робочою групою 

облдержадміністрації з питань природоохоронних заходів 

пооб’єктний розподіл  видатків не проведено. 

 

До спеціального фонду обласного бюджету 

надійшло 47,1 тис  грн коштів від відшкодування втрат 

сільськогосподарського і лісогосподарського 

виробництва, що на 42,9 тис  грн менше планових 

призначень. Видатки обласного бюджету за рахунок цих 

надходжень не здійснювались.  

 

Станом на 01.04.2022 з обласного бюджету для 

надання пільгових довгострокових кредитів громадянам на 

будівництво (реконструкцію) та придбання житла у рамках 

виконання житлових програм кошти не використовувалися. 

На фінансування видатків, пов’язаних з обслуговуванням кредитів по 

житлових програмах, із загального фонду бюджету спрямовано 74,8 тис  грн 

(61,8 відс. до плану періоду).  

До спеціального фонду бюджету повернуто: 

79,01 тис  грн кредитів, наданих у минулі роки на виконання житлових 

програм молодіжного житлового будівництва і забезпечення житлом 

працівників бюджетних установ комунальної власності; 

50,82 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; 

25,51 тис  грн – кредитів, наданих індивідуальним сільським 

забудовникам по програмі підтримки індивідуального житлового будівництва 

на селі „Власний дім“; 

31,28 тис  грн – кредитів, наданих на будівництво житлово-будівельних 

кооперативів.  

 

Утримання та 
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Із загального обсягу видатків іншим бюджетам протягом 

звітного періоду з обласного бюджету перераховано 

62 972,2 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 –  

12 854,4 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 – 31 589,4 тис. грн; 

субвенції державному бюджету на виконання програм соціально-

економічного розвитку регіонів – 2 700,0 тис грн; 

субвенцій на здійснення програм у галузі освіти за рахунок субвенцій з 

державного бюджету – 11 821,8 тис грн; 

інших цільових субвенцій місцевим бюджетам за рахунок коштів 

обласного бюджету – 4 006,6 тис грн. (додаток 3). 

Станом на 01.04.2022 по загальному фонду дебіторська 

заборгованість становила 3 443,7 тис грн, кредиторська –  

7 914,9 тис грн (додаток 4). По спеціальному фонду 

дебіторська заборгованість рахується у сумі 9 294,8 тис грн, кредиторська –  

19 046,7 тис грн (додаток 5). 

Прострочена кредиторська заборгованість по заробітній платі, розрахунках 

за комунальні послуги і енергоносії та інших захищених видатках по 

загальному фонду відсутня. 

 

 

 

Директор  Наталія КРАВЧЕНКО 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Валентина ТОМІЛЕНКО 31-67-65 

Заборгованість  

Міжбюджетні 

трансферти 


