ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
ДО ЗВІТУ ПРО ВИКОНАННЯ ОБЛАСНОГО БЮДЖЕТУ
ЗА 9 МІСЯЦІВ 2012 РОКУ

Доходи
бюджету

За 9 місяців
2012 року обсяг доходної частини
обласного бюджету становив 1 698 589,6 тис.грн., з них
надходження до загального фонду 1 613 596,2 тис.грн.,
спеціального фонду – 84 993,4 тис.грн.

За січень – вересень 2012 року до загального фонду обласного бюджету
(без трансфертів) надійшло 294 874,6 тис.грн. власних та закріплених доходів,
що становить 101,0 відс. до завдання на відповідний період.
Структура доходів загального фонду обласного бюджету
за 9 місяців 2012 року (без трансфертів)
Збори та п лата за
сп еціальне
використання
п риродних ресурсів
22,0 млн.грн.
7,4 відс.

Податок на доходи
фізичних осіб
251 млн.грн.
85,1 відс.

Адміністративні збори
та п латежі
15,3 млн.грн.
5,2 відс.

Частина чистого
п рибутку
0,5 млн.грн.
0,2 відс.
Інші п латежі
0,5 млн.грн.
0,2 відс.

Податок на п рибуток
1,2 млн.грн.
0,4 відс.

Плата за розміщення
тимчасово вільних
коштів
4,4 млн.грн.
1,5 відс.
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В складі доходів обласного бюджету 250 962,7 тис.грн. податку на доходи
фізичних осіб (100,2 відс. до завдання), 22 030,2 тис.грн. зборів та плати за
спеціальне використання природних ресурсів (100,5 відс.), 15 252,1 тис.грн.
адміністративних зборів та платежів (107,6 відс.), 4 378,9 тис.грн. плати за
розміщення тимчасово вільних бюджетних коштів (137,0 відс.), 1 231,5 тис.грн.
податку на прибуток підприємств обласної комунальної власності (97,0 відс.),
546,9 тис.грн. частини чистого прибутку (доходу) комунальних унітарних
підприємств, що вилучається до бюджету (113,3 відс.), 472,3 тис.грн. всіх інших
платежів (100,7 відс.).
До спеціального фонду обласного бюджету надійшло 71 507,9 тис.грн.
власних доходів, з них власні надходження бюджетних установ –
62 050,4 тис.грн., збір за першу реєстрацію транспортного засобу – 4 841,8
тис.грн., екологічний податок – 4 083,3 тис.грн., кошти від відшкодування
втрат сільськогосподарського та лісогосподарського виробництва – 137
тис.грн., всі інші надходження – 395,4 тис.грн.
Структура доходів спеціального фонду обласного бюджету
за 9 місяців 2012 року
(без трансфертів)
Власні надходження
бюджетних установ
62,1 млн.грн.
86,9 відс.

Збір за першу
реєстрацію
транспортоного
засобу
4,8 млн.грн.
6,7 відс.
Екологічний податок
4,1 млн.грн.
5,7 відс.
Всі інші надходження
0,5 млн.грн.
0,7 відс.

У складі доходів 1 328 498,0 тис.грн. міжбюджетних трансфертів з
державного бюджету (362 433,9 тис.грн. дотацій та 966 064,1 тис.грн.
субвенцій), а також 3684,4 тис.грн. з інших місцевих бюджетів області.

Видатки
загального фонду
бюджету

Видатки загального фонду обласного бюджету
за 9 місяців 2012 року виконані у сумі 1 622 414,7 тис.
грн., що на 147 144,1 тис. грн., або 10,0 відс. більше
ніж за відповідний період минулого року. (Додаток 1).

2

Із загального фонду бюджету на утримання установ обласного
підпорядкування, фінансування обласних програм і заходів спрямовано
590 486,2 тис.грн.
На захищені статті витрат (Додаток 2) використано 535 723,3 тис. грн. або
90,7 відс. загального обсягу видатків, у тому числі заробітна плата з
нарахуваннями 331 838,5 тис. грн. (ріст проти аналогічного періоду минулого
року 65 673,5 тис.грн., або 24,7 відс.), медикаменти, перев’язувальні матеріали
та продукти харчування – 70619,1 тис. грн. (ріст – 7319,9 тис.грн., або 11,5
відс.), оплата комунальних послуг та енергоносіїв – 56 375,1 тис. грн. (ріст –
16 114,9 тис.грн., або 40,0 відс.), підготовка кадрів вищими навчальними
закладами І-ІІ рівнів акредитації – 56245,6 тис. грн., (ріст – 8145,2 тис. грн., або
16,9 відс.), поточні трансферти населенню – 20 645,0 тис. грн. (ріст – 1034,5
тис. грн. або 5,3 відс.).
Видатки загального фонду обласного бюджету на утримання установ і
закладів обласного підпорядкування, фінансування програм заходів за
економічною структурою
Медикаменти та
перев'язувальні матеріали;
37,9 млн. грн.;
6%

Інші видатки;
54,8 млн. грн;
9%

Поточні трансферти
населенню ;
20,6 млн. грн;
3%
Вищі навчальні заклади І-ІІ
рівнів акредитації;
56,2 млн. грн;
10%

Оплата праці працівників
бюджетних установ та
нарахування на неї;
331,8 млн. грн;
56%

Оплата комунальних послуг
та енергоносіїв ;
56,4 млн. грн;
10%
Продукти харчування ;
32,8 млн. грн;
6%

У порівнянні з аналогічним періодом 2011 року видатки на утримання
закладів бюджетної сфери обласного підпорядкування та фінансування
обласних програм і заходів збільшилися на 107 301,5 тис. грн., або 22,2 відс.
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Обсяги фінансування галузей соціально-культурної сфери обласного
бюджету в порівнянні з аналогічним періодом минулого року, млн. грн.

9 місяців 2011 року
262,4

9 місяців 2012 року

221,5
208,1
184,0

8,0
млн.
грн
15,1%

54,3
млн.
грн
26,1%

37,5
млн.
грн
20,4%

53,2

4,9
млн.
грн
19,2%

61,2
25,5

1,5
млн.
грн
20,8%
30,4
7,2

Освіта

Охорона здоров'я

Соціальний захист та Культура і мистецтво
соціальне
забезпечення

8,7

Фізична культура і
спорт

На утримання установ та закладів освіти спрямовано 37,5 відс. загального
обсягу видатків, охорони здоров’я – 44,4 відс., соціального захисту та
соціального забезпечення – 10,4 відс., культури і мистецтва – 5,1 відс., фізичної
культури і спорту – 1,5 відс., органів місцевого самоврядування – 0,6 відс., інші
видатки – 0,5 відс.

Видатки загального фонду обласного бюджету
на утримання установ і закладів обласного підпорядкування,
фінансування програм і заходів за функціональною структурою

Інші видатки;
3,0 млн. грн;
0,5%

Державне управління ;
3,3 млн. грн;
0,6%

Освіта ;
221,5 млн. грн;
37,5%

Фізична культура і спорт ;
8,7 млн. грн;
1,5%

Культура і мистецтво ;
30,4 млн. грн ;
5,1%

Соціальний захист та
соціальне забезпечення ;
61,2 млн. грн ;
10,4%

Охорона здоров'я ;
262,4 млн. грн ;
44,4%
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У загальному обсязі видатків обласного бюджету кошти, профінансовані
на реалізацію прийнятих обласною радою регіональних програм у сумі
6239,2 тис.грн. (Додаток 3), проведення загальнообласних заходів відповідно до
розпоряджень обласної державної адміністрації у сумі 175,6 тис.грн.(Додаток 4)
та проведення невідкладних робіт для запобігання виникненню надзвичайних
ситуацій за рахунок резервного фонду у сумі 1265,4 тис.грн. (Додаток 5).
Видатки
спеціального
фонду бюджету

Видатки спеціального фонду обласного бюджету
за 9 місяців 2012 року виконані у сумі 94 095,2 тис. грн.

Напрямки використання коштів спеціального фонду обласного бюджету
(без трансфертів іншим бюджетам)

Охорона навколишнього
середовища;
2,2 млн. грн;
2,3%

Проведення робіт, пов'язаних з
будівництвом,
реконструкцією,ремонтом та
утриманням автомобільних
доріг;
15 млн. грн;
15,9%

Соц захист і соц.
забезпечення;
14,6 млн. грн;
24,9%

Охорона здоров'я;
27 млн грн;
46%

Охорона та раціональне
використання земель;
0,2 млн. грн;
0,2%

Освіта;
16,5 млн. грн;

Бюджет розвитку;
18 млн. грн;
19,1%

Видатки за рахунок власних
надходжень бюджетних
установ;
58,7 млн. грн;
62,4%

28,1%
Культура і мистецтво;
0,5 млн. грн; (0,9%)
Фізична культура і спорт;
0,1 млн. грн; (0,2%)

За рахунок власних надходжень бюджетних установ
зі спеціального фонду обласного бюджету профінансовано
58 744,0 тис. грн., у тому числі по закладах освіти –
16 482,2 тис. грн., охорони здоров’я – 26 950,8 тис. грн.,
соціального захисту
та соціального забезпечення –
14 645,0 тис. грн., культури і мистецтва – 492,9 тис. грн., фізичної культури і
спорту – 173,1 тис. грн.
Видатки
бюджетних установ
за рахунок власних
надходжень
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Надходження бюджету розвитку за 9 місяців 2012 року
склали 70 893,6 тис. грн., (передані із загального фонду
власні кошти обласного бюджету – 14 103,0 тис. грн.,
передані із загального фонду кошти субвенцій з державного бюджету – 56 009,0
тис.грн., повернення кредитів, що надавалися з місцевих бюджетів на
будівництво (реконструкцію) та придбання житла та відсотки, за користування
довгостроковим кредитом – 280,6 тис. грн., субвенція з інших бюджетів на
виконання інвестиційних проектів – 501,0 тис. грн.).
За рахунок надходжень та залишків коштів на початок року здійснено
капітальні вкладення на загальну суму 9 813,1 тис. грн., внески у статутні
фонди комунальних підприємств – 2 937,6 тис. грн., перераховано субвенцій
капітального характеру іншим бюджетам – 3 773,5 тис. грн., профінансовано
капітальних видатків установ бюджетної сфери на 5 257,9 тис. грн., у т.ч. по
закладах освіти – 1 490,7 тис. грн., охорони здоров’я – 2 844,5 тис. грн.,
соціального захисту та соціального забезпечення – 690,4 тис. грн. культури –
232,3 тис. грн. (Додаток 6).
Бюджет
розвитку

На природоохоронні заходи використано 2 139,3
тис. грн., з них на: охорону і раціональне використання
природних ресурсів – 1 823,7 тис. грн.; утилізацію відходів 165,6 тис. грн.; збереження природно-заповідного фонду –
50,0 тис. грн.; іншу діяльність у сфері охорни
навколишнього природного середовища – 100,0 тис.грн. (Додаток 7).
Охорона
навколишнього
природного
середовища

У звітному періоді до спеціального фонду обласного
Кредитування
бюджету повернуто кредитів, наданих громадянам на
будівництво (реконструкцію) та придбання житла – 333,7
тис.грн.; кредитів, наданих індивідуальним сільським забудовникам – 164,1
тис.грн. Коштами загального фонду надано 209,0 тис. грн. пільгових
довгострокових кредитів громадянам на будівництво (реконструкцію) та
придбання житла та 145,3 тис. грн. державних пільгових кредитів
індивідуальним сільським забудовникам. (Додаток 1).
Із загального обсягу видатків іншим бюджетам
протягом звітного періоду з обласного бюджету
перераховано: додаткових дотацій з державного бюджету –
21 879,4 тис. грн.; субвенцій з державного бюджету –
898 657,8 тис. грн. (Додаток 1); субвенцій за рахунок коштів обласного
бюджету – 17 296,1 тис. грн. (Додаток 8), у тому числі на утримання об’єктів
спільного користування чи ліквідацію негативних наслідків діяльності об’єктів
спільного користування – 2 034,9 тис. грн., субвенцій на виконання
інвестиційних проектів – 2623,5 тис.грн.; інших цільових субвенцій місцевим
бюджетам – 11 887,7 тис. грн., субвенцій державному бюджету – 750,0 тис. грн.
Міжбюджетні
трансферти
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Станом на 01.10.2012 по загальному фонду дебіторська
заборгованість склала 42,7 тис. грн., кредиторська –
18 043,2 тис. грн., з яких 11 025,5 тис. грн. – заробітна плата з
нарахуванням з терміном виплати у жовтні та 7 017,7 тис. грн. - заборгованості по
інших видатках. По спеціальному фонду дебіторська заборгованість рахується у
сумі 5 188,8 тис. грн., кредиторська – 2 346,9 тис. грн. (Додатки 9,10).
Заборгованість

Перший заступник начальника
Головного фінансового управління
обласної державної адміністрації

В.Ф. Харитонюк
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