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ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА 
ДО ЗВІТУ ПРО ВИКОНАННЯ ОБЛАСНОГО БЮДЖЕТУ 

ЗА І ПІВРІЧЧЯ 2013 РОКУ 
 

За І півріччя 2013 року обсяг доходної частини обласного 
бюджету становив 1 234 618,8 тис. грн., з них надходження до 
загального фонду 1 182 281,2 тис. грн., спеціального фонду –  
52 337,6 тис. грн. (додаток 1). 

Структура доходів обласного бюджету за І півріччя 2013 року 

Інші субвенції
3449,4 тис.грн. 

0,2 відс.

 Субвенції з державного 
бюджету 

687370,5 тис.грн.
55,7 відс.

 Дотації з державного 
бюджету 

302018,9 тис.грн. 
24,5 відс.

Власні та закріплені 
доходи загального фонду 

197283,6 тис.грн.
16,0 відс.

Власні та закріплені 
доходи спеціального 

фонду
44496,4 тис.грн.

3,6 відс.

 
         За січень – червень 2013 року до загального фонду обласного бюджету (без 
трансфертів) надійшло 197 283,6 тис. грн. власних та закріплених доходів, що 
становить 105,1 відс. до завдання на відповідний період.  

Доходи 
бюджету 

Податок на доходи 
фізичних осіб

168888,7 тис.грн.
85,6 відс.

Збори та плата за 
спеціальне 

використання 
природних ресурсів

15801,7 тис.грн.
8,0 відс.

Адміністративні збори 
та платежі

10608,7 тис.грн.
5,4 відс.

Податок на прибуток
1032,3 тис.грн.

0,5 відс.

Частина чистого 
прибутку

236,7 тис.грн.
0,1 відс.

Всі інші платежі 
715,5 тис.грн.

0,4 відс.

Структура доходів загального фонду обласного бюджету
за І півріччя 2013 року (без трансфертів)
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В складі доходів обласного бюджету 168 888,7 тис. грн. податку на доходи 
фізичних осіб (103,0 відс. до завдання), 15 801,7 тис. грн. зборів та плати за спеціальне 
використання природних ресурсів (120,8 відс.), 10 608,7 тис. грн. адміністративних 
зборів та платежів (104,4 відс.), 1 032,3 тис. грн. податку на прибуток підприємств 
обласної комунальної власності (308,4 відс.), 236,7 тис. грн. частини чистого прибутку 
(доходу) комунальних унітарних підприємств, що вилучається до бюджету (156,3 
відс.), 715,5 тис. грн. всіх інших платежів. Темп зростання доходів загального фонду 
обласного бюджету становить 7,3 відс. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
До спеціального фонду обласного бюджету надійшло 44 496,4 тис. грн. власних 

доходів, з них власні надходження бюджетних установ –  
37 212,7 тис. грн., податки на власність – 3 650,0 тис. грн., екологічний податок  –  
3 319,3 тис. грн., кошти від відшкодування втрат сільськогосподарського та 
лісогосподарського виробництва – 61,3 тис. грн., всі інші надходження –  
253,1 тис. грн.  

У складі доходів 989 389,4 тис. грн. міжбюджетних трансфертів з державного 
бюджету (302 018,9 тис. грн. дотацій та 687 370,5 тис. грн. субвенцій), а також 3 449,4 
тис. грн. з інших місцевих бюджетів області. 

Власні надходження 
бюджетних установ  

37212,7 тис.грн.
83,6 відс.

Податки на власність
3650,0 тис.грн.

8,2 відс.

Екологічний податок
3319,3 тис.грн.

7,5 відс.

Інші надходження
253,1 тис.грн.

0,6 відс.
Кошти від 

відшкодування втрат 
с/г та л/г виробництва

61,3 тис.грн.
0,1 відс.

Структура доходів спеціального фонду обласного бюджету 
за І півріччя 2013 року 

(без трансфертів)

Приріст надходжень у І півріччі 2013 року до відповідного періоду 2012 року 

Податок на доходи фізичних осіб 
 

+ 11 106,9 тис. грн., 
107% 

Збори та плата за спеціальне 
використання природних ресурсів 

Адміністративні збори та платежі 
 

Податок на прибуток 

+ 4 241,5 тис. грн., 
136,7% 

+ 105,8 тис. грн., 111,4 %  

 
+ 684,9 тис. грн., 106,9 %  
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Видатки загального фонду обласного бюджету за 
I півріччя 2013 року виконані у сумі 1 189 780,0 тис. грн., 
що на 121 591,6 тис. грн., або 11,4 відс. більше ніж за 
відповідний період минулого року (додаток 1).  

I півріччя 2012 року I півріччя 2013 року

620 408,5 
(58 відс.)

713 427,1 
(60 відс.)

59 541,3 (6 відс.)
42 287,2 (4 відс.)

388 238,6 
(36 відс.)

434 065,7 
(36 відс.)

Загальний фонд

Спеціальний фонд

Трансферти іншим 
бюджетам

1 068 188,4
тис. грн.

1 189 780,0 
тис. грн.

 
Із загального фонду бюджету на утримання установ обласного підпорядкування, 

фінансування обласних програм і заходів спрямовано 434 065,7 тис. грн., з них на 
захищені видатки 393 264,7 тис. грн., або 90,6 відс. (додаток 2). 

Оплата праці 
працівників бюджетних 
установ та нарахування 

на неї; 
244  759,0 тис. грн; 

57 %

Продукти харчування ; 
21 468,7 тис. грн; 

5 %

Оплата комунальних 
послуг та енергоносіїв ; 

44 997,3 тис. грн; 
10 %

Вищі навчальні заклади 
І-ІІ рівнів акредитації;

40 616,5 тис. грн; 
9 %

Соціальне забезпечення;
15 466,2 тис. грн; 

4 %

Медикаменти та 
перев'язувальні 
матеріали;

25 957,0 тис. грн; 
6 %

Інші видатки; 
40 801,0 тис. грн; 

9 %

 

Видатки 
загального фонду 

бюджету 
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Оплата праці 
працівників 

бюджетних установ та 
нарахування на неї

Медикаменти, 
перев'язувальні 

матеріали та продукти 
харчування

Оплата комунальних 
послуг та енергоносіїв

Вищі навчальні 
заклади І-ІІ рівнів 
акредитації

Соціальне 
забезпечення

215 470,3

41 235,2 46 882,5
38 345,8

14 056,3

244 759,0

47 425,7 44 997,3 40 616,5

15 466,2

І півріччя 2012 року

І півріччя 2013 року

29 288,7 
тис. 
грн.

13,6%

6 190,5 
тис. 
грн.

15,0 %

-1 885,2 
тис. 
грн.

-4,0%

2 270,7 
тис. 
грн.

5,9 %
1 409,9 
тис. 
грн.

10,0 %

 
У порівнянні з аналогічним періодом минулого року видатки на заробітну плату 

з нарахуваннями зросли на 29 288,7 тис. грн., або 13,6 відс.; на медикаменти, 
перев’язувальні матеріали та продукти харчування – 6 190,5 тис. грн., або 15,0 відс.; 
вищі навчальні заклади І-ІІ рівнів акредитації –2 270,7 тис. грн., або 5,9 відс.; 
соціальне забезпечення – 1 409,9 тис. грн., або 10,0 відс., видатки на оплату 
комунальних послуг та енергоносіїв зменшилися на 1 885,2 тис. грн., або 4,0 відс. 

Державне управління; 
2 267,0 тис. грн.;

0,5 % Освіта; 
166 012,4 тис. грн.; 

38,2 %

Охорона здоров'я; 
190 631,5 тис. грн; 

43,9 %Соціальний  захист та 
соціальне 

забезпечення; 
42 865,5 тис. грн.; 

9,9 %

Культура і мистецтво ; 
21 529,0 тис. грн.; 

5,0 %

Фізична культура і 
спорт; 

6 508,6 тис. грн.; 
1,5 %

Інші галузі; 
4 251,7 тис. грн.; 

1,0 %
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На утримання установ та закладів освіти спрямовано 38,2 відс. загального 
обсягу видатків, охорони здоров’я – 43,9 відс., соціального захисту та соціального 
забезпечення – 9,9 відс., культури і мистецтва – 5,0 відс., фізичної культури і спорту – 
1,5 відс., органів місцевого самоврядування – 0,5 відс., інші видатки – 1,0 відс.  

 

155 061,1
164 294,3

39 269,6

19 516,6

6 041

166 012,4

190 631,5

42 865,5

21 529,0

6 508,6

Освіта Охорона здоров'я Соціальний захист та 
соціальне забезпечення

Культура і мистецтво Фізична культура і 
спорт

І півріччя 2012 року
І півріччя 2013 року

10 951,3 
тис. 
грн.

7,1 %

26 337,2 
тис. 
грн.

16,0 %

3 595,9 
тис. 
грн.

9,2 %
2 012,4 
тис. 
грн.

10,3 % 467,6 
тис. 
грн.

7,7 %

 
 
У порівнянні з аналогічним періодом 2012 року видатки на утримання закладів 

бюджетної сфери обласного підпорядкування та фінансування обласних програм і 
заходів збільшилися на 43 364,4 тис. грн., або 11,3 відс. 

У загальному обсязі видатків обласного бюджету кошти, профінансовані на 
реалізацію прийнятих обласною радою програм (додаток 3), проведення обласних 
заходів відповідно до розпоряджень обласної державної адміністрації (додаток 4) та 
проведення невідкладних робіт для запобігання виникненню надзвичайних ситуацій 
за рахунок резервного фонду (додаток 5). 

 
 
 
Видатки  спеціального  фонду  обласного  бюджету (без 

міжбюджетних трансфертів) за І півріччя 2013 року виконані у 
сумі 42 287,2 тис. грн.  

 

Видатки 
спеціального 

фонду бюджету 
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Бюджет розвитку; 
5 181,8 тис. грн.;

12,3 відс.

Охорона  навколишнього 
середовища; 

30,0 тис. грн.;
0,1 відс.

Проведення робіт, 
пов'язаних з будівництвом, 
реконструкцією, ремонтом 

та утриманням 
автомобільних доріг; 

1 407,6 тис. грн.;
3,3 відс.

Екологічний фонд; 
992,0 тис. грн.;

2,3 відс.

Освіта; 
12 021,0 тис.грн.;

34,7 відс.

Охорона здоров'я; 
13 138,0 тис. грн.;

37,9 відс.

Соціальний  захист та 
соціальне забезпечення; 

8 805,3 тис. грн.;
25,4 відс.

Культура і мистецтво ; 
609,1 тис. грн.;

1,7 відс.
Фізична культура і спорт; 

90,5 тис. грн.
0,3 відс.

Видатки за рахунок 
власних надходжень 
бюджетних установ;

34 663,9 тис. грн.;
82,0 відс.

 
За рахунок власних надходжень бюджетних установ зі 
спеціального фонду обласного бюджету профінансовано 34 663,9 
тис. грн., у тому числі по закладах освіти – 12 021,0 тис. грн., 
охорони здоров’я – 13 138,0 тис. грн., соціального захисту та 
соціального забезпечення – 8 805,3 тис. грн., культури і 

мистецтва – 609,1 тис. грн., фізичної культури і спорту – 90,5 тис. грн. 
 
Надходження бюджету розвитку за 6 місяців 2013 року 

склали 14 908,8 тис. грн., (передані із загального фонду власні 
кошти обласного бюджету – 10 375,5  тис. грн., передані із 

загального фонду кошти субвенції з державного бюджету – 4 000,0 тис. грн., 
повернення кредитів, що надавалися з місцевих бюджетів на будівництво 
(реконструкцію) та придбання житла та відсотки, за користування довгостроковим 
кредитом – 273,3  тис. грн., субвенція з інших бюджетів на виконання інвестиційних 
проектів – 250,0  тис. грн., надходження від приватизації майна – 10,0 тис. грн.). 

За рахунок надходжень та залишків коштів на початок року здійснено капітальні 
вкладення на загальну суму 911,6 тис. грн., внески у статутні фонди комунальних 
підприємств – 77,7 тис. грн., перераховано субвенцій капітального характеру іншим 
бюджетам – 3 075,1 тис. грн., профінансовано капітальних видатків установ 
бюджетної сфери на 3 192,5 тис. грн., у т.ч. по закладах освіти – 1 286,9 тис. грн., 
охорони здоров’я – 1 392,4 тис. грн., соціального захисту та соціального забезпечення 
– 416,4 тис. грн., спорту – 60,0 тис. грн., культури –     36,8 тис. грн. (додаток 6). 

 
 На природоохоронні заходи використано 992,0 тис. грн., з них 

на: охорону і раціональне використання природних ресурсів – 753,8 
тис. грн.; утилізацію відходів – 193,4 тис. грн.; збереження 
природно-заповідного фонду  – 44,8 тис. грн. (додаток 7). 

Бюджет 
розвитку 

Видатки 
бюджетних 

установ за рахунок 
власних надходжень 

Охорона 
навколишнього 
природного 
середовища 
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За рахунок надходження коштів від відшкодування втрат 
сільськогосподарського і лісогосподарського виробництва на 
поліпшення сільськогосподарських та лісогосподарських угідь по 
КТКВ 200200 профінансовані видатки в сумі 30,0 тис. грн., або 
31,8 відс. до уточнених призначень періоду відповідно до заявок 

головного розпорядника бюджетних коштів (додаток 8). 
 

У звітному періоді до спеціального фонду обласного 
бюджету повернуто 342,7 тис. грн. кредитів, у тому числі 

наданих на будівництво житлово-будівельних кооперативів – 67,1 тис. грн.,  на 
будівництво житла для молоді – 108,4 тис. грн.; забезпечення житлом працівників 
бюджетних установ – 167,2 тис. грн., кредитів, наданих індивідуальним сільським 
забудовникам – 109,2 тис. грн.  

Коштами загального фонду надано 372,0  тис. грн. пільгових довгострокових 
кредитів громадянам на будівництво (реконструкцію) та придбання житла та 
65,0  тис. грн. державних пільгових кредитів індивідуальним сільським забудовникам. 

 
Із загального обсягу видатків іншим бюджетам протягом 

звітного періоду з обласного бюджету перераховано:  
дотацій з державного бюджету – 7 972,0 тис. грн.; 
субвенцій з державного бюджету – 654 243,3 тис. грн.; 

субвенцій за рахунок коштів обласного бюджету – 51 211,8 тис. грн., у тому 
числі на утримання об’єктів спільного користування чи ліквідацію негативних 
наслідків діяльності об’єктів спільного користування – 1 471,1 тис. грн., субвенцій на 
виконання інвестиційних проектів – 1 976,1 тис. грн.; на проведення видатків 
місцевих бюджетів, що враховуються при визначенні обсягу міжбюджетних 
трансфертів – 46 747,9 тис. грн., інші субвенції – 1 016,7 тис. грн. (додаток 9). 

 
Станом на 01.07.2013 по загальному фонду дебіторська 

заборгованість склала 50,5 тис. грн., кредиторська –  
22 794,9 тис. грн., з яких 13 121,1 тис. грн. – заробітна плата з 

нарахуванням з терміном виплати у липні та 9 673,8 тис. грн. заборгованості по інших 
видатках. По спеціальному фонду дебіторська заборгованість рахується у сумі 146,6 тис. 
грн., кредиторська – 14 899,5 тис. грн. 

 
 
 
 
 

Заступник директора Департаменту  
фінансів облдержадміністрації Н. Кравченко 

Кредитування 

Заборгованість  

Міжбюджетні 
трансферти 

Охорона і 
раціональне 
використання 

земель 


