
ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА 

до проекту рішення обласної ради 

 “Про обласний бюджет на 2018 рік” 

 
При розробці проекту обласного бюджету на 2018 рік враховано вимоги 

Податкового і Бюджетного кодексів України, макропоказники економічного 

і соціального розвитку України на 2018–2020 роки, схвалені постановою Кабінету 

Міністрів України від 31.05.2017 № 411 (в редакції постанови Кабінету Міністрів 

України від 01.12.2017 № 906), основні завдання бюджетної політики, спрямовані 

на зміцнення доходної частини бюджету, враховано положення проектів Законів 

України «Про Державний бюджет України на 2018 рік» та «Про внесення змін до 

Бюджетного кодексу України». 

Згідно з вимогами статті 20 та пункту 18 розділу IV «Прикінцеві та перехідні 

положення» Бюджетного кодексу України при формуванні проекту застосовано 

програмно-цільовий метод бюджетування.  

При складанні розрахунків враховано особливості, що доведені 

Міністерством фінансів України відповідно до статті 75 Бюджетного кодексу 

України:  

встановлення мінімальної заробітної плати з 1 січня 2018 року у розмірі 

3 723 грн. на місяць (+16,4 відс. до 2017 року) та посадового окладу працівника І 

тарифного розряду ЄТС – 1762 грн. (+10,1 відс. до 2017 року); 

встановлення прожиткового мінімуму на одну особу в розрахунку на місяць 

у розмірі з 1 січня 2018 року – 1 700 грн., з 1 липня – 1 777 грн.,  

з 1 грудня – 1 853 грн.; 

передачу на фінансування до обласного бюджету вищих навчальних закладів 

І-ІІ рівнів акредитації державної власності; 

передачу на фінансування до державного бюджету ветеринарних лабораторій 

та ветеринарних лікарень; 

збільшення прогнозованого обсягу надходжень податку на доходи фізичних 

осіб (за рахунок зростання оплати праці найманих працівників); 

зменшення зарахування екологічного податку з 55 % до 35 %; 

враховано нову субвенцію 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; 

встановлення взаємовідносин з державним бюджетом бюджетів 20 

об'єднаних територіальних громад, місцеві ради яких набувають повноважень за 

результатами перших місцевих виборів, що відбулися у 2017 році. 
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Соціально-економічний стан області 

за 10 місяців 2017 року (останні звітні дані) 

 
Промисловість. У січні–жовтні 2017 року проти січня–жовтня 2016 року 

індекс промислової продукції в області склав 98,4 відс. 

Зростання зафіксовано на підприємствах металургійного виробництва, 

виробництва готових металевих виробів, крім машин і устаткування – 

на 22,4 відс., машинобудування, крім ремонту і монтажу машин і устаткування – 

на 22,0 відс., виготовлення виробів з деревини, виробництва паперу 

та поліграфічної діяльності – на 8,7 відс., виробництва основних  фармацевтичних 

продуктів та фармацевтичних препаратів – на 1,4 відс. Виробництво харчових 

продуктів, напоїв залишилось на рівні січня-жовтня 2016 року. 

Cпад спостерігався у виробництві хімічних речовин і хімічної продукції на 

39,1 відс., текстильному виробництві, виробництві одягу, шкіри,  виробів зі шкіри 

та інших матеріалів – на 8,2 відс., у постачанні електроенергії, газу, пари та 

кондиційованого повітря – на 6,5 відс., у добувній промисловості і розробленні 

кар’єрів - на 2,5 відс., виробництві гумових і пластмасових  виробів, іншої 

неметалевої мінеральної продукції  - на 1,0 відс.  

Сільське господарство. По обсягу валової продукції Черкащина займає 

шосте місце серед регіонів України і виробляє 5 відс. загальнодержавного обсягу. 

У розрахунку на одного жителя області виробляється продукції сільського 

господарства майже вдвічі більше, ніж в середньому по Україні.  

Проти відповідного періоду 2016 року збільшилось виробництво цукрової 

сировини (на 39 відс.), зменшились обсяги виробництва зерна (на 28 відс.),  

соняшника (на 13 відс.), ріпаку та сої (на 9 та 24 відс.). 

Товаровиробники всіх категорій господарювання області за січень–жовтень 

поточного року зменшили виробництво м’яса на 3 відс.,  молока - на 2 відс. 

Виробництво яєць зросло на 12 відс.  За обсягом виробництва м’яса Черкаська 

область займає 2 місце серед регіонів України. 

Будівництво. У січні–жовтні 2017 року виконано будівельних робіт 

на 814 млн грн. Індекс будівельної продукції порівняно з  відповідним періодом 

попереднього року становив 104,2 відс. 

У січні–вересні 2017 року в області прийнято в експлуатацію 103,2 тис. м
2 

загальної площі житла, що у 1,9 раза більше ніж у січні–вересні 2016 року. 

Транспорт. За січень–жовтень 2017 року вантажооборот підприємств 
транспорту області збільшився проти січня–жовтня 2016 року на 9,1 відс. 
і становив 8 713,3 млн ткм. 

Обсяг перевезених вантажів підприємствами транспорту області становив  
9 798,6 тис. т, що на 16,1 відс. більше проти обсягів січня–жовтня 2016 року.  

Послугами пасажирського транспорту у січні–жовтні 2017 року скористалися 

79,6 млн пасажирів, що на 7,7 відс. більше проти січня–жовтня 2016 року. 

Пасажирооборот зріс на 6,3 відс. і становив 2 253,8 млн пас.км. 

Капітальні інвестиції. У січні–вересні 2017 року підприємствами 

та організаціями області за рахунок усіх джерел фінансування освоєно  
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4 894,0 млн грн капітальних інвестицій, що в порівнянних цінах на 23,9 відс. 

більше від обсягу капітальних інвестицій у січні–вересні 2016 року. 

У розрахунку на одну особу населення обсяг капітальних інвестицій у січні–

вересні 2017 року становив 3 967,7 грн. 

Головним джерелом фінансування капітальних інвестицій є власні кошти 

підприємств та організацій, за рахунок яких освоєно 75,3 відс. загального обсягу. 

Частка залучених та запозичених коштів, а саме кредитів банків та інших позик, 

становила 5,5 відс. За рахунок державного та місцевих бюджетів освоєно  

12,0 відс. капітальних інвестицій. 

Зовнішньоекономічна діяльність. За січень–вересень 2017 року обсяги 

експорту та імпорту товарів становили відповідно 439,6 млн дол. США та  

279,4 млн дол. США. Порівняно з січнем–вереснем 2016 року експорт зріс 

на 33,0 відс., імпорт – на 35,5 відс.  

Позитивне сальдо зовнішньої торгівлі становило 160,2 млн дол. США.   

Внутрішня торгівля. Оборот роздрібної торгівлі за січень–жовтень 

2017 року становив 15,4 млрд грн, що на 9,1 відс. більше проти відповідного 

періоду попереднього року.  

Фінансові результати діяльності великих та середніх підприємств.  

За січень–вересень 2017 року фінансовий результат до оподаткування  великих 

і середніх підприємств склав 3 187,7 млн грн прибутків (за січень–вересень 

2016 року – 1 093,4 млн грн прибутків).  

Прибуток становив 3 665,4 млн грн та проти відповідного періоду 

попереднього року збільшився на 38 відс. Збитків допущено на суму 477,7 млн 

грн (у 3,3 раза менше ніж за січень–вересень 2016 року). 

Частка збиткових підприємств за січень–вересень 2017 року порівняно 

з відповідним періодом попереднього року скоротилася на 4 в.п. – до 24,9 відс. 

Споживчі ціни. Індекс споживчих цін (індекс інфляції) у січні-жовтні 2017 

року по області становив 112,0 відс. (у січні-жовтні 2016 року – 109,4 відс.).  

Заробітна плата. У січні-жовтні 2017 року розмір середньої номінальної 

заробітної плати штатних працівників підприємств, установ та організацій (з 

кількістю працюючих 10 осіб і більше) 5 886 грн і порівняно з відповідним 

періодом минулого року зріс на 44,9 відс.  

На 1 листопада 2017 року загальна сума заборгованості з виплати заробітної 

плати в економіці області становила 98,3 млн грн, з неї 81,5 млн грн припадало 

на економічно активні підприємства. Заборгованість працівникам економічно 

активних підприємств у жовтні 2017 року збільшилась на 36,0 відс. 

Зайнятість та безробіття. Кількість штатних працівників підприємств, 

установ та організацій у вересні 2017 року становила 216,4 тис. осіб.  

Кількість зареєстрованих безробітних на кінець жовтня 2017 року становила 

13,5 тис. осіб, або 1,8 відс. населення працездатного віку. Допомогу по безробіттю 

отримували 77,9 відс. громадян, які мали статус безробітного.  

Демографічна ситуація. Упродовж січня–вересня 2017 року чисельність 

наявного населення області зменшилась на 8,1 тис. осіб і на 1 жовтня 2017 року 

становила 1 223,1 тис. осіб.  
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Основні прогнозні показники економічного і соціального 

розвитку області на 2018 рік 

Головним завданням розвитку області на 2018 рік є стабілізація економічного 

зростання на базі інвестиційної складової, що стане  передумовою для розв’язання 

соціально-економічних проблем, підвищення добробуту та якості життя 

населення за рахунок забезпечення позитивних структурних зрушень в економіці, 

підвищення її конкурентоспроможності. 

Пріоритетними цілями бюджетної політики залишається забезпечення  

фінансової самостійності місцевих бюджетів, стимулювання громад до 

нарощування власної ресурсної бази в рамках проведення реформи місцевого 

самоврядування і територіальної організації влади, збалансування місцевих 

бюджетів з метою забезпечення своєчасного фінансування заробітної плати та 

інших соціальних виплат населенню. 

 

 

Одиниця 

виміру 

 

2016 рік 

(звіт) 

2017 рік 

(очікуване) 

 

2018 рік 

(прогноз) 

 

1 

 

2 

 
3 4 5 

 

Індекс промислового виробництва 
% 106,3 99,0 102,7 

Індекс обсягу сільськогосподарського 

виробництва % 102,5 88,0 103,6 

Фонд оплати праці робітників і 

службовців, зайнятих у галузях економіки 

(без малих підприємств і 

військовослужбовців) 

млн. грн. 10 925,9 15 744 18 962 

Середньомісячна заробітна плата 

працівників, зайнятих у галузях 

економіки 

грн. 4 148 5 950 7 150 

Обсяг прямих іноземних інвестицій, 

наростаючим підсумком 
млн. дол. 

США 334,9 344,3 361,5 

Обсяг капітальних інвестицій 

млн. грн. 6 498,7 6 900 7 500 

у порівняних 

цінах до 

попереднього 

року, % 

135,0 117,9 118,5 

Оцінка надходжень доходів до обласного бюджету 

за 2017 рік 

Власні доходи загального фонду обласного бюджету будуть забезпечені з 

приростом проти 2016 року на 30,8 відс., очікується отримати за 2017 рік  

751 989 тис. грн. Надходження доходів до спеціального фонду (без врахування 

міжбюджетних трансфертів) становитимуть 434 335 тис. грн,  або 117,2 відс. до 

річних планових показників.  

Розрахункові втрати доходів обласного бюджету у 2017 році від надання 

пільг зі сплати орендної плати за користування майном комунальної власності 

становитимуть близько 2 650 тис. грн, серед яких КП “Управління по експлуатації 

будинку рад і об’єктів обласної комунальної власності” – 815 тис. грн, 
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КП “Аеропорт Черкаси” – 520 тис. грн, КП “Облпаливо” – 490 тис. грн,  

КП “Фармація” – 285 тис. грн, КП “Готельний комплекс “Дніпро” – 245 тис. грн 

та інші. 

Прогноз доходів обласного бюджету на 2018 рік 

 
Склад джерел доходів обласного бюджету на 2018 рік визначено статтями 66 

та 69
1
 Бюджетного кодексу України. 

При прогнозуванні доходної частини місцевих бюджетів на 2018 рік було 

враховано: 

  пропозиції Головного управління Державної фіскальної служби у 

Черкаській області, Головного управління Держгеокадастру у Черкаській області, 

Державної екологічної інспекції в Черкаській області, управління майном 

Черкаської обласної ради, структурних підрозділів облдержадміністрації; 

  фактичне виконання доходної частини бюджету за результатами 

попередніх періодів. 

 

Структура доходів обласного бюджету на 2018 рік 

 
Обсяг доходів обласного бюджету на 2018 рік прогнозується в сумі 

8 329 204,7 тис. грн, з них власні доходи загального фонду – 847 600 тис. грн, 

спеціального – 136 548,1 тис. грн, базова дотація – 11 152,7 тис. грн, додаткова 

дотація на здійснення переданих з державного бюджету видатків з утримання 

закладів освіти та охорони здоров’я – 632 997 тис. грн, освітня субвенція – 

214 980,5 тис. грн, медична субвенція – 858 251,3 тис. грн, інші субвенції з 

державного бюджету – 5 627 675,1 тис. грн.  

Оцінка втрат доходів бюджету внаслідок надання пільг зі сплати платежів у 

2018 році буде проведена після прийняття обласною радою відповідних рішень.  



6 

 

Доходи загального фонду 
(без урахування міжбюджетних трансфертів) 

Прогнозний обсяг доходів загального фонду розраховано в сумі  

847 600 тис. грн  з ростом проти очікуваних надходжень у 2017 році на  

95 612 тис. грн (+12,7 відс.).  

Основним джерелом надходжень загального фонду є податок на доходи 

фізичних осіб, питома вага якого становить 84,0 відс. від прогнозного показника 

доходів загального фонду 2018 року.  

Виходячи із наданого Головним управлінням Державної фіскальної служби у 

Черкаській області контингенту надходжень податку на доходи фізичних осіб, що 

справляється на території області, до обласного бюджету у 2018 році надійде  

712 182 тис. грн податку, що на 93 082 тис. грн, або 15,0 відс. більше очікуваних у 

2017 році.  

 
При розрахунку надходжень податку на доходи фізичних осіб враховано: 

1) діючі норми Податкового кодексу, а саме: застосування єдиної ставки 

податку на рівні 18% оподаткування доходів фізичних осіб (крім доходів у 

вигляді дивідендів по акціях та корпоративних правах, нарахованих резидентами - 

платниками податку на прибуток підприємств, які оподатковуються за ставкою 

5%); 

2) підвищення з 1 січня 2018 року соціальних стандартів, зокрема 

підвищення розміру мінімальної заробітної плати та прожиткового мінімуму;   

3) зниження податкового навантаження на громадян, за рахунок надання 

податкової соціальної пільги на рівні 50% прожиткового мінімуму для 

працездатних осіб для будь-якого платника податку за умови, що дохід не 

перевищує 1,4 прожиткового мінімуму для працездатних осіб; 

4) очікуваний показник індексу споживчих цін по Україні за 2017 рік для 

обрахунку податку на доходи фізичних осіб з виплат фізичній особі — 

орендодавцеві плати за здані в оренду земельні частки (паї);  

5) динаміку надходжень податку в 2016-2017 роках; 

6) активізацію роботи щодо легалізації виплати заробітної плати, шляхом 

здійснення контролю за діяльністю суб’єктів господарської діяльності, які 

приховують отримані доходи, виплачують заробітну плату з порушенням вимог 

податкового законодавства; 
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7) вжиття комплексу заходів з погашення заборгованості із виплати 

заробітної плати та сплати податку на доходи фізичних осіб до бюджету. 

Серед податкових агентів основними платниками є регіональна філія 

“Одеська залізниця” ПАТ “Українська залізниця”, АФ “Урожай”, ПРАТ 

“Миронівська птахофабрика”, ПАТ “Азот”, СТОВ “Пальміра”, ПАТ “Черкасигаз”, 

філія УМГ “Черкаситрансгаз” ПАТ “Укртрансгаз”. 
 

Податок на прибуток 

Відповідно до вимог ст. 66 Бюджетного Кодексу України до доходів 

загального фонду обласного бюджету належить 10 відс. податку на прибуток 

підприємств приватного сектору економіки та податок на прибуток підприємств 

та фінансових установ комунальної власності.  

Розрахунок прогнозу надходжень податку на прибуток здійснено на підставі 

динаміки надходжень за попередні роки, очікуваного фінансового результату 

підприємств до оподаткування за 2017 рік, за ставкою, визначеною Податковим 

кодексом України у розмірі 18% та з урахуванням сплати податку платниками, які 

з 01.01.2018 перейдуть на облік до Офісу великих платників. 

За розрахунками Головного управління Державної фіскальної служби у 

Черкаській області та Офісу великих платників податків Державної фіскальної 

служби України у 2018 році до обласного бюджету прогнозуються надходження 

податку на прибуток підприємств приватного сектору економіки в сумі 

50 500 тис. грн, що на 200 тис. грн більше від очікуваних у 2017 році. 

Найбільшими платниками є ТОВ “ММ Пекеджінг Україна”,  ТОВ “Завод 

“ТЕХНО”, ТОВ “Фабрика агрохімікатів”, ТОВ “Національна горілчана компанія”, 

ПАТ “Звенигородський сироробний комбінат”, ТОВ “Черлис”. 

За розрахунками Управління майном обласної комунальної власності у 2018 

році до обласного бюджету передбачається отримати 760 тис. грн податку на 

прибуток підприємств, які належать до обласної комунальної власності, або 

на рівні очікуваних надходжень 2017 року. 

Найбільшими платниками є КП “Фармація”, КП “Аптека 182”,  

КП “Тальнівська центральна районна аптека № 73”.  
 

Рентна плата 

За розрахунками Головного управління Державної фіскальної служби у 

Черкаській області у 2018 році до обласного бюджету надійде 54 110 тис. грн 

рентної плати: 

- 50 відсотків рентної плати за спеціальне використання води. Прогнозні 

надходження на 2018 рік зазначеної рентної плати розраховано Головним 

управлінням Державної фіскальної служби у Черкаській області відповідно 

тенденції використання води водокористувачами, ставок, встановлених 

Податковим кодексом України (розмір ставок збільшено проти 2017 року на 

16,8%) і визначено у сумі 31 800 тис. грн, що на 3 850 тис. грн більше очікуваних 

надходжень у 2017 році. 

Найбільшими платниками є філія “Канівська ГЕС”, частка надходжень від 

якої становить більше 55 відс., ТОВ “Бон Буассон Беверідж”, ТОВ “Напої плюс”, 

ПАТ “Хімволокно”, ПАТ “Азот”;  
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- 50 відсотків рентної плати за спеціальне використання лісових ресурсів 

в частині деревини, заготовленої в порядку рубок головного користування. 

Прогнозні надходження на 2018 рік, які здійснено Головним управлінням 

Державної фіскальної служби у Черкаській області виходячи з ліміту лісосічного 

фонду та ставок, встановлених Податковим кодексом України (розмір ставок 

збільшено проти 2017 року на 16,8%), визначено у сумі 19 400 тис. грн, що на  

2 267 тис. грн більше очікуваних у 2017 році.   

Найбільшими платниками є ДП “Черкаське лісове господарство”, 

ДП “Звенигородське лісове господарство”, ДП “Кам’янське лісове господарство”;  

- 25 відсотків рентної плати за користування надрами для видобування 

корисних копалин загальнодержавного значення. Прогноз плати на 2018 рік 

розраховано Головним управлінням Державної фіскальної служби у Черкаській 

області з урахуванням тенденції видобутку корисних копалин по області у сумі  

2 910 тис. грн з ростом проти очікуваного виконання у 2017 році на 10 тис. грн.  

Найбільшими платниками є Хлистунівське кар’єроуправління державного 

підприємства “Управління промислових підприємств державної адміністрації 

залізничного транспорту України”, ПАТ “Мало-Бузуківський гранітний кар’єр”, 

ПАТ “Ватутінський комбінат вогнетривів”.  
 

Плата за надання адміністративних послуг 

У 2018 році надійде 26 848 тис. грн. плати за надання адміністративних 

послуг, а саме: 

- плата за ліцензії на право роздрібної торгівлі алкогольними напоями 

та тютюновими виробами за розрахунками Головного управління Державної 

фіскальної служби у Черкаській області визначена у сумі 19 500 тис. грн. 

Основними ліцензіатами є ТОВ “АТБ – Маркет”, ТОВ “Фоззі – Фуд”,  

ТОВ “Фудмережа”, ФОП Попудрібко Я.Б.,ТОВ “Оптторг-15”;  

- плата за ліцензії на право оптової торгівлі алкогольними напоями 

та тютюновими виробами за розрахунками Головного управління Державної 

фіскальної служби у Черкаській області визначена у сумі 5 580 тис. грн. 

Ліцензіатами є ТОВ “Національна горілчана компанія”, ТОВ “Золотоніський  

ЛГЗ “Златогор”, ТОВ "Буассон Еліт" Бельведер Груп" та інші; 

- плата за ліцензії та сертифікати, що сплачується ліцензіатами за місцем 

здійснення діяльності у сумі 1 750 тис. грн (за отримання ліцензій з таких видів 

діяльності як надання послуг з  перевезення пасажирів та вантажів автомобільним 

транспортом, медична практика, оптова, роздрібна торгівля лікарськими 

засобами, туроператорська діяльність, охоронна діяльність, банківська діяльність 

та інші); 

- плата за ліцензії на виробництво спирту етилового, коньячного 

і плодового, алкогольних напоїв та тютюнових виробів за розрахунками 

Головного управління Державної фіскальної служби у Черкаській області 

визначена у сумі 9 тис. грн; 

- плата за ліцензії на право експорту, імпорту алкогольними напоями та 

тютюновими виробами – 7 тис. грн; 

- плата за видачу ліцензій та сертифікатів – 2 тис. грн (за розрахунками 

Департаменту містобудування, архітектури, будівництва та житлово-

http://ck-oda.gov.ua/departament-mistobuduvannya-arhitektury-budivnytstva-ta-zhytlovo-komunalnoho-hospodarstva/
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комунального господарства облдержадміністрації та Управління освіти та науки 

облдержадміністрації). 

У 2018 році, за інформацією Управління майном обласної комунальної 

власності, прогнозуються надходження коштів від оренди майна обласної 

комунальної власності у сумі 2 220 тис. грн (+40 тис. грн до очікуваних 

надходжень за 2017 рік), частини чистого прибутку (доходу) підприємств, що 

належать до обласної комунальної власності – 560 тис. грн (+10 тис. грн  до 

очікуваних надходжень 2017 року). 

Прогнозні надходження орендної плати за водні об’єкти (їх частини), що 

надаються в користування на умовах оренди обраховані Управлінням 

агропромислового розвитку облдержадміністрації з врахуванням наявної бази 

оподаткування на 2018 рік у сумі 200 тис. грн. 

Прогнозний обсяг надходжень на 2018 рік плати за використання інших 

природних ресурсів визначено в обсязі 220 тис. грн.  

ДОХОДИ СПЕЦІАЛЬНОГО ФОНДУ 

Доходи спеціального фонду обласного бюджету на 2018 рік 

(без міжбюджетних трансфертів) обраховані у сумі 136 548,1 тис. грн.  

У доходах спеціального фонду (без трансфертів) найбільшу питому вагу 

займають власні надходження бюджетних установ – 86,2 відс. Обсяг власних 

надходжень бюджетних установ визначено на 2018 рік на основі бюджетних 

запитів головних розпорядників коштів обласного бюджету у сумі 

117 678,1 тис. грн. Зменшення обсягу прогнозованих надходжень у порівнянні з 

очікуваними надходженнями за 2017 рік на 57 322 тис. грн пояснюється 

специфікою планування (планування благодійних внесків, грантів та дарунків 

проводиться лише на підставі договорів, календарних планів проведення 

централізованих заходів та інших документів, якими передбачено отримання 

таких коштів).  

За розрахунками Головного управління Державної фіскальної служби у 

Черкаській області прогнозується отримати 18 500 тис. грн екологічного 

податку. З 1 січня 2018 року зменшується відсоток відрахувань до обласного 

бюджету вказаного податку із 55 відс. до 35 відс. 

Прогнозні показники надходжень коштів від відшкодування втрат 

сільськогосподарського і лісогосподарського виробництва обраховано 

Головним управлінням Держгеокадастру у Черкаській області у сумі 160 тис. грн. 

За розрахунками Державної екологічної інспекції у Черкаській області 

прогнозується отримати 210 тис. грн грошових стягнень за шкоду, заподіяну 

порушенням законодавства про охорону навколишнього природного 

середовища внаслідок господарської та іншої діяльності. 

МІЖБЮДЖЕТНІ ТРАНСФЕРТИ 

У обласному бюджеті на 2018 рік передбачено 7 345 056,6 тис. грн. 

цільових трансфертів з державного бюджету, з них 391 451,3 тис. грн. нова 

субвенція на фінансове забезпечення будівництва, реконструкції, ремонту і 

утримання автомобільних доріг загального користування місцевого значення, 

вулиць і доріг комунальної власності у населених пунктах.  

 

 

http://ck-oda.gov.ua/departament-mistobuduvannya-arhitektury-budivnytstva-ta-zhytlovo-komunalnoho-hospodarstva/
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Обсяг, 

тис. грн.  

Дотації з державного бюджету: 644 149,7 

Базова дотація 11 152,7 
Додаткова дотація з державного бюджету місцевим бюджетам на 

фінансування переданих з державного бюджету видатків з утримання 

закладів освіти та охорони здоров'я 

632 997,0 

Субвенції з державного бюджету: 6 700 906,9 

освітня субвенція 214 980,5  

медична субвенція 858 251,3  
на придбання медикаментів та виробів медичного призначення для 

забезпечення швидкої медичної допомоги 
4 378,3  

на придбання витратних матеріалів для закладів охорони здоров'я та 

лікарських засобів для інгаляційної анестезії 
602,0  

на виплату допомоги сім`ям з дітьми, малозабезпеченим сім`ям, особам, які 

не мають права на пенсію, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, 

тимчасової державної допомоги дітям, тимчасової державної соціальної 

допомоги непрацюючій особі, яка досягла загального пенсійного віку, але 

не набула права на пенсійну виплату, допомоги по догляду за особами з 

інвалідністю І чи ІІ групи внаслідок психічного розладу, компенсаційної 

виплати непрацюючій працездатній особі, яка доглядає за особою з 

інвалідністю I групи, а також за особою, яка досягла 80-річного віку 

1 844 766,8  

на надання пільг та  житлових субсидій населенню на оплату електроенергії, 

природного газу, послуг тепло-, водопостачання і водовідведення, 

квартирної плати (утримання будинків і споруд та прибудинкових 

територій), управління багатоквартирним будинком, вивезення 

побутового сміття та рідких нечистот 

3 186 396,7  

на надання пільг та житлових субсидій населенню на придбання твердого та 

рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу 
106 940,6  

на виплату державної соціальної допомоги на дітей-сиріт та дітей, 

позбавлених батьківського піклування, грошового забезпечення батькам-

вихователям і прийомним батькам за надання соціальних послуг у 

дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім'ях за принципом 

"гроші ходять за дитиною", оплату послуг із здійснення патронату над 

дитиною та виплату соціальної допомоги на утримання дитини в сім'ї 

патронатного вихователя 

36 306,3  

на фінансове забезпечення будівництва, реконструкції, ремонту і утримання 

автомобільних доріг загального користування місцевого значення, вулиць і 

доріг комунальної власності у населених пунктах 

391 451,3  

на придбання ангіографічного обладнання 11 538,0  
на відшкодування вартості лікарських засобів для лікування окремих 

захворювань 
31 728,5  

на проектні, будівельно-ремонтні роботи, придбання житла та приміщень 

для розвитку сімейних та інших форм виховання, наближених до сімейних, 

та забезпечення житлом дітей-сиріт, осіб з їх числа 

13 566,6 

Разом 7 345 056,6 
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ВИДАТКИ БЮДЖЕТУ 

 

НОВІ ЗМІНИ ТА ОСНОВНІ ПІДХОДИ ДО ФОРМУВАННЯ  

ВИДАТКОВОЇ ЧАСТИНИ ПРОЕКТУ ОБЛАСНОГО БЮДЖЕТУ, 

ЗАПРОВАДЖЕНІ НА ЗАКОНОДАВЧОМУ РІВНІ 

 

 До обласного бюджету передаються видатки на фінансове 

забезпечення 14 державних вищих навчальних закладів І-ІІ рівня акредитації, з 

них 10 закладів не мають статусу окремих юридичних осіб і є філіями ВНЗ ІІІ-ІV 

рівня акредитації;  

 При потребі на їх фінансування в сумі 203,8  млн. грн. надано лише 

29,2  млн. грн. освітньої субвенції на здобуття повної загальної середньої освіти 

студентами вищих навчальних закладів І-ІІ рівнів акредитації державної та 

комунальної власності (в т.ч. і тими, що вже утримуються з обласного 

бюджету); 

 фінансування установ ветеринарної медицини (ветеринарних лікарень 

та ветеринарних лабораторій) передається з обласного на державний бюджет.  

 Залишено механізм фінансування пільг та субсидій на житлово-

комунальні послуги за рахунок відповідної субвенції з держбюджету. 

 Доповнено перелік допомог, що надаються за рахунок субвенцій з 

державного бюджету на виконання програм соціального захисту: 

допомога особам, які не мають права на пенсію; 

тимчасова державна соціальна допомога непрацюючій особі, яка досягла 

загального пенсійного віку, але не набула права на пенсійну виплату; 

компенсаційної виплати непрацюючій працездатній особі, яка доглядає за 

особою з інвалідністю I групи, а також за особою, яка досягла 80-річного віку. 

При формуванні видаткової частини враховано розмір: 

мінімальної заробітної плати з 1 січня у розмірі 3 723 грн. на місяць; 

посадового окладу працівника 1 тарифного розряду ЄТС - 1 762 грн.; 

прожиткового мінімуму на одну особу в розрахунку на місяць у розмірі  

з 1 січня 2018 року — 1700 гривень, з 1 липня — 1777 гривень, з 1 грудня — 

1853 гривні, а для основних соціальних і демографічних груп населення: 

 дітей віком до 6 років: з 1 січня 2018 року — 1492 гривні, з 1 липня — 1559 

гривень, з 1 грудня — 1626 гривень; 

 дітей віком від 6 до 18 років: з 1 січня 2018 року — 1860 гривень,  

з 1 липня — 1944 гривні, з 1 грудня — 2027 гривень; 

 працездатних осіб: з 1 січня 2018 року — 1762 гривні, з 1 липня —  

1841 гривня, з 1 грудня — 1921 гривня; 

 осіб, які втратили працездатність: з 1 січня 2018 року — 1373 гривні,  

з 1 липня — 1435 гривень, з 1 грудня — 1497 гривень. 

Обсяг видаткової частини проекту обласного бюджету на 2018 рік 

визначено у сумі 8 327 162,1 тис. грн., з яких 7 796 087,6 тис. грн. – видатки 
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загального фонду, 531 077,5 тис. грн. – видатки спеціального фонду, у тому числі 

бюджет розвитку – 3 078,1  тис. грн. 

 

Бюджетні показники обласного бюджету за 2016, 2017, 2018 бюджетні періоди 

в розрізі класифікації видатків та кредитування бюджету 
Код бюджетної класифікації 2016 2017 2018 

Код Назва 

План на 

рік зі 

змінами 

План на 

рік зі 

змінами 

Проект 

бюджету 

тис.грн. тис.грн. тис.грн. 

0100 Державне управління 5 977,2  11 726,7  17 628,0  

1000 Освіта 385 062,6  620 339,9  865 178,1  

2000 Охорона здоров’я 852 355,2  1 114 177,2  1 037 965,2  

3000 Соціальний захист та соціальне забезпечення 184 135,0  245 224,1  263 061,6  

4000 Культура i мистецтво 54 002,9  82 453,2  91 414,8  

5000 Фiзична культура i спорт 24 267,9  34 434,1  34 489,5  

6000 Житлово-комунальне господарство 106,8  124,0  139,8  

7000 Економічна діяльність 107 912,6  353 640,9  403 417,3  

7100 
Сільське, лісове, рибне господарство та 

мисливство 

46 510,7  63 429,7  0,0  

7300 Будівництво та регіональний розвиток 25 857,8  27 489,3  190,3  

7400 
Транспорт та транспортна інфраструктура, 

дорожнє господарство 

16 117,0  247 022,0  394 451,3  

7600 
Інші програми та заходи, пов'язані з 

економічною діяльністю 

8 936,3  10 537,7  8 775,7  

7700 

Реалізація програм допомоги і грантів 

Європейського Союзу, урядів іноземних держав, 

міжнародних організацій, донорських установ 

10 491,0  5 162,2  0,0  

8000 Інша діяльність 17 560,3  24 472,4  67 024,6  

8100 

Захист населення і територій від надзвичайних 

ситуацій техногенного та природного 

характеру 

1 258,5  651,8  1 057,6  

8200 Громадський порядок та безпека 89,6  48,0  48,0  

8300 Охорона навколишнього природного середовища  14 067,1  21 575,1  18 870,0  

8400 Засоби масової інформації 994,0  1 150,0  1 249,0  

8700 Резервний фонд 1 151,1  1 047,5  45 800,0  

9000 Міжбюджетні трансферти 3 909 789,8  5 026 446,9  5 546 846,2  

9100 Дотації 50 972,6  21 442,6  244 237,0  

9200 Субвенції  3 858 817,2  5 005 004,3  5 187 977,0  

  Всього видатків 5 541 170,3  7 513 039,3  8 327 165,1  

  Кредитування 2 561,8  2 654,6  2 039,6  

  ВСЬОГО 5 543 732,0  7 515 693,9  8 329 204,7  

 

Відповідно до частини 4 ст. 77 Бюджетного кодексу України  враховано 

потребу в коштах на оплату праці працівників бюджетних установ з урахуванням 

встановлених законодавством України умов оплати праці та розміру мінімальної 

заробітної плати, у разі необхідності дані видатки будуть коригуватися протягом 

року. 

Видатки на оплату енергоносіїв по бюджетних установах обраховані з 

урахуванням рекомендованих Міністерством фінансів коефіцієнтів зростання 

вартості послуг за кожним видом енергоносіїв. Потреба бюджетних установ у цих 

видатках в діючих умовах забезпечена у повному обсязі. 
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На фінансування заходів та утримання закладів в галузі освіти передбачено 

865 178,1 тис. грн. (31,1 відс.), охорони здоров’я – 1 037 965,2 тис. грн. 

(37,3 відс.), соціального захисту та соціального забезпечення – 263 061,6 тис. грн. 

(9,5 відс.), культури і мистецтва – 91 414,8 тис. грн. (3,3 відс.), фізичної культури і 

спорту – 34 489,5 тис. грн. (1,2 відс.), державне управління – 17 628,0 тис. грн. 

(0,6 відс.), інші видатки  – 470 581,7 тис. грн. (17,0 відс.). 

 
Дотримано соціальну орієнтованість бюджету – 83,7 відс. власних видатків  

(2 327 926,4 тис. грн.) планується на захищені статті. Їх обсяг збільшується у 

порівнянні з бюджетом 2017 року на 609 533 тис. грн., або 35,4 відс. 
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За економічною структурою в обласному бюджеті видатки розподіляються 

наступним чином: 1 535 286,0 тис. грн. – видатки на заробітну плату з 

нарахуваннями (55,2 відс. загального обсягу видатків), на оплату комунальних 

послуг та енергоносіїв – 210 014,6 тис. грн. (7,6 відс.), медикаменти та 

перев'язувальні матеріали – 125 160,0 тис. грн. (4,5 відс.), продукти харчування – 

123 599,5 тис.грн. (4,4 відс.), вищі заклади освіти I та II рівнів акредитації – 

333 866,7 тис. грн. (12,0 відс.), резервний фонд – 45 800,0 тис. грн., інші поточні 

видатки – 17 409,9 тис. грн., видатки розвитку – 389 182,2 тис. грн.  

ДЕРЖАВНЕ УПРАВЛІННЯ 

Асигнування на утримання апарату обласної ради по Програмі 

„Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення 

діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), 

міської, селищної, сільської рад“ по загальному фонду передбачені у сумі 

15 767,7 тис. грн, що на 4 310,0 тис.грн, або 37,6 відс. більше уточненого плану 

2017 року. 

Видатки на заробітну плату розраховані на 41 штатну одиницю і визначені в 

сумі 9 882,5 тис. грн, що на 43,8 відс. більше планових призначень 2017 року. 

Для проведення розрахунків по комунальних послугах та енергоносіях 

передбачаються асигнування в сумі 782,5 тис. грн.   

Інші поточні видатки прогнозовані в розмірі 3 020,8 тис. грн, що на 27,1 відс. 

більше видатків 2017 року. 

По видатках спеціального фонду передбачено 287,8 тис. грн. на оновлення 

комп’ютерної техніки та оргтехніки. 

По бюджетних програмах „Підвищення кваліфікації депутатів місцевих рад 

та посадових осіб місцевого самоврядування“ передбачені видатки у сумі 

40 тис. грн та „Інша діяльність у сфері місцевого самоврядування“ у сумі 

1 532,515 тис. грн, з них на виплати грошових винагород громадянам - 

487,7 тис. грн. 

ОСВІТА 

У цілому обсяг видатків загального фонду обласного бюджету по галузі 

"Освіта" по головному розпоряднику коштів – управлінню освіти і науки 

облдержадміністрації визначено в сумі 705 593,1 тис. грн. Видатки спеціального 

фонду за рахунок власних надходжень бюджетних установ заплановані в сумі 

53 548,7 тис. грн. 

За рахунок вказаних видатків утримуватимуться 56 навчальних закладів, з 

них 14 шкіл-інтернатів, 1 дитячий будинок, 5 навчально-реабілітаційних центрів, 

3 позашкільні навчальні заклади, 14 професійно-технічних навчальних закладів, 

16 вищих навчальних заклади І-ІІ рівнів акредитації, інститут післядипломної 

освіти педагогічних працівників, обласна психолого-медико-педагогічна 

консультація та централізована бухгалтерія. 

Відповідно до Закону України „Про Державний бюджет України на 2018 

рік“ за рахунок коштів обласного бюджету буде проводитись утримання 

14 державних вищих навчальних закладів І-ІІ рівня акредитації, з них 10 є 

структурними підрозділами вищих навчальних закладів ІІІ-IV рівнів акредитації і 

не мають статусу окремої юридичної особи. 

На виплату заробітної плати буде спрямовано 417 549,1 тис. грн.  

(59,2 відс. видатків по галузі), з них по вищих навчальних закладах І-ІІ рівнів 
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акредитації (далі – ВНЗ) – 118 189,9 тис. грн. Розрахункова середньомісячна 

заробітна плата складе в межах 6000 грн. 

Витрати на харчування вихованців шкіл-інтернатів, дитячих будинків та 

учнів і студентів з числа дітей-сиріт, дітей-інвалідів, які навчаються у вищих 

навчальних закладах І-ІІ рівнів акредитації та професійно-технічних навчальних 

закладах,  обраховано з розрахунку вартості одного діто-дня 65 грн. для дітей з 

цілодобовим перебуванням у закладі (вартість у грудні 2017 року становить 58 

грн.) та днів відвідування навчального закладу (кількість днів відвідування 

обраховано індивідуально по кожному закладу). На означені цілі буде спрямовано 

37 787,1 тис. грн., у тому числі у ВНЗ – 2827,3 тис. грн. 

На придбання медикаментів для навчальних закладів передбачено 

1440,4 тис. грн. Ці кошти будуть використовуватися переважно для 

профілактичного лікування та проведення  вакцинації  вихованців інтернатних 

закладів та дітей-сиріт у професійно-технічних та вищих навчальних закладах, у 

тому числі для вищих навчальних закладів – 19,8 тис. грн. 

Для оплати комунальних послуг та енергоносіїв передбачаються 

асигнування у сумі 67 297,1 тис. грн., у тому числі для ВНЗ – 13 600,1 тис. грн. 

Розрахунок витрат здійснено з урахуванням їх фактичного споживання у 2017 

році та очікуваного підвищення тарифів у 2018 році. 

На виплату стипендій студентам і учням вищих та професійно-технічних 

навчальних закладів передбачаються видатки у сумі 55 215,2 тис. грн., з них для 

студентів ВНЗ – 33 196,4 тис. грн. Обрахунок витрат на виплату стипендій 

здійснено з урахуванням середньорічної кількості стипендіатів та розмірів 

стипендіального забезпечення, визначеного чинним законодавством. 

Розподіл видатків за програмною класифікацією здійснювався з 

урахуванням показників гендерно-орієнтованого бюджетування. 

На утримання інтернатних навчальних закладів передбачено видатки у 

сумі 286 303,2 тис. грн., з них розрахункові видатки на дівчат становитимуть в 

межах 42% (1257 осіб), на хлопців – 58% (1718 осіб). Середні витрати на 

1 вихованця в рік становитимуть 96,2  тис. грн. 

Для надання позашкільної освіти та проведення заходів з позашкільної  

роботи  заплановано 11497,9 тис. грн. До роботи планується залучити 1370 осіб, з 

них 52% дівчат та 48% хлопців. Середні витрати на 1 учня  в рік становитимуть 

8,4  тис. грн. 

Для забезпечення функціонування професійно-технічних навчальних 

закладів передбачено видатки в сумі 188 117,2 тис. грн. Середні витрати на 1 учня 

в рік – 37,7  тис. грн.  

У 2018 році очікуваний випуск кваліфікованих робітників становитиме 

1913 осіб, з них 771 дівчина (40%) та 1142 хлопці (60%). 

Видатки на підготовку кадрів вищими навчальними закладами І-ІІ рівнів 

акредитації по загальному фонду заплановані в обсязі 195 105,5 тис. грн., з них  на 

14 державних ВНЗ І-ІІ рівнів акредитації – 150 275,2 тис. грн. 

У складі видатків на забезпечення діяльності інших закладів освіти 

передбачені видатки на утримання обласної психолого-медико-педагогічної 

консультації у сумі 1 483,1 тис. грн. та централізованої бухгалтерії – 

1 509,8 тис. грн. 

На інші освітні програми передбачені видатки в сумі 313,8 тис. грн., які 

будуть спрямовані на: 
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- виплату обласних стипендій переможцям ІІІ етапу Всеукраїнських 

учнівських олімпіад базових дисциплін та II етапу конкурсу-захисту науково-

дослідницьких робіт учнів-членів Малої академії наук (введені в дію з 1 вересня 

2006 року розпорядженням голови облдержадміністрації від 12.12.2005 № 576) – 

129,3 тис. грн.; 
- виплату обласних премій ім. О.А. Захаренка (встановлені з 2008 року 

розпорядженням голови облдержадміністрації від 16.03.2007 № 73 "Про 

заснування щорічної обласної премії ім. О.А. Захаренка") – 70,0 тис. грн.; 

- виплату 5 стипендій голови облдержадміністрації обдарованим дітям 

у розмірі прожиткового мінімуму для дітей віком від 6 до 18 років на одну особу 

(розпорядження облдержадміністрації від 24.04.2013 № 119) – 114,5 тис. грн. 

Також в обсязі видатків загального фонду передбачено 725 тис.грн. на 

реалізацію заходів програми національно-патріотичного виховання дітей та 

молоді Черкаської області на 2017-2020 роки та 650 тис.грн. на виконання 

програми підвищення якості шкільної природничо-математичної освіти на період 

до 2021 року (для проведення олімпіади з робототехніки „LEGO“). 

Крім того, у складі видатків по галузі „Освіта” по загальному фонду 

враховані асигнування на утримання закладів, підпорядкованих управлінню 

охорони здоров’я облдержадміністрації (Черкаська медична академія, 

Уманський медичний коледж та інші заклади освіти) – 54 093,1 тис. грн., 

Департаменту культури та взаємозв’язків з громадськістю (Черкаське та 

Уманське музичні училища) – 32 356,4 тис. грн. та обласного центру 

перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників органів державної 

влади, органів місцевого самоврядування, державних підприємств, установ і 

організацій (головний розпорядник коштів – обласна державна адміністрація) – 

2 045,4 тис. грн. 

Видатки спеціального фонду по цих головних розпорядниках коштів 

формуються за рахунок надання платних послуг, в т.ч. навчання на контрактній 

основі, здачі в оренду приміщень та господарської діяльності (плата за 

проживання в гуртожитках та інші). На 2018 рік обсяг видатків спеціального 

фонду по управлінню охорони здоров’я облдержадміністрації заплановано в сумі 

16 093,9 тис. грн., Департаменту культури та взаємозв’язків з громадськістю – 

122,0 тис. грн. та обласному центру перепідготовки та підвищення кваліфікації 

працівників органів державної влади, органів місцевого самоврядування, 

державних підприємств, установ і організацій (головний розпорядник коштів – 

обласна державна  адміністрація) – 1 325,5 тис. грн. 

ОХОРОНА ЗДОРОВ’Я 

Видатки по галузі „Охорона здоров’я“ на 2018 рік сформовані у сумі 

1 098 433,5 тис. грн., в тому числі: 

 медична субвенція з державного бюджету, визначена на формульній 

основі і врахована у проекті Закону України "Про Державний бюджет України на 

2018 рік" для обласного бюджету Черкаської області у сумі 858 251,3 тис. грн. 

(78,1 %); 

 додаткова дотація з державного бюджету місцевим бюджетам на 

здійснення переданих з державного бюджету видатків з утримання закладів освіти 

та охорони здоров’я – 43 154,0 тис. грн. (4 %); 

 кошти обласного бюджету – 148 781,4 тис. грн. (13,5 %); 
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 цільові субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам (4,4 %) на: 

придбання витратних матеріалів для закладів охорони здоров’я та лікарських 

засобів для інгаляційної анестезії – 602,0 тис. грн., придбання медикаментів та 

виробів медичного призначення забезпечення швидкої медичної допомоги – 

4 378,3 тис. грн., придбання ангіографічного обладнання – 11 538,0 тис. грн., на 

відшкодування вартості лікарських засобів для лікування окремих захворювань – 

31 728,5 тис. грн. 

Із загального обсягу видатків на утримання діючої мережі обласних 

бюджетних установ буде спрямовано 1 026 701,7 тис. грн., що на 68 263,3 тис. грн. 

(7,1 відс.) більше уточнених бюджетних призначень на 2017 рік, та 

71 731,8 тис. грн. буде передано у вигляді субвенцій місцевим бюджетам. 

На реалізацію у 2018 році Закону України "Про екстрену медичну 

допомогу" у видатках обласного бюджету за рахунок коштів медичної субвенції 

передбачені асигнування у сумі 174 319,6 тис. грн., що на 20 705,4 тис. грн. 

(13,5 відс.) більше уточнених бюджетних призначень на 2017 рік. 

На рівні доведених Міністерством фінансів України показників у складі 

видатків обласного бюджету передбачені цільові кошти медичної субвенції на 

забезпечення лікування хворих на хронічну ниркову недостатність методом 

гемодіалізу – 50 978,9 тис. грн., на виплату щомісячної державної допомоги ВІЛ-

інфікованим дітям – 450,8 тис. грн. 

Видатки на оплату праці передбачені з приростом до 2017 року та 

забезпечують розрахункову потребу в повному обсязі, середня заробітна плата 

складе близько 5 300 грн. 

У цілому на медикаментозне забезпечення (без цільових коштів субвенцій) у 

2018 році планується спрямувати 58 624,4 тис. грн., що на 3 835,3 тис. грн. 

(7 відс.) більше уточнених видатків 2017 року.  

Для придбання лікарських засобів, виробів медичного призначення, 

лабораторних реактивів для стаціонарних спеціалізованих закладів охорони 

здоров’я, що надають медичну допомогу громадянам, які постраждали внаслідок 

Чорнобильської катастрофи передбачено 2 238,9 тис. грн. 

Із обсягу видатків, передбачених на медикаментозне забезпечення, 

планується спрямувати на придбання слухових апаратів – 380,0 тис. грн., 

ендопротезів – 256,8 тис. грн., очних протезів – 80,3 тис. грн., кардіостимуляторів та 

витратних матеріалів для кардіохірургії – 2 311,2 тис. грн., проведення 

перитоніального діалізу – 1 273,3 тис. грн., коронарної ангіографії – 346,7 тис. грн. 

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

профілактичних закладах (без обласного госпіталю для інвалідів ВВв) 

прогнозуються в середньому в розмірі 43,54 грн., дитячих санаторіях – 4,16 грн., 

по обласному госпіталю для інвалідів ВВВ – 51,06 грн. 

На забезпечення харчуванням хворих у лікувальних закладах та інших 

установах охорони здоров’я за рахунок коштів обласного бюджету передбачено 

38 920,0 тис. грн., що на 2 546,2 тис. грн. (7 відс.) більше уточнених видатків 2017 

року. У 2018 році планується забезпечити харчування 1 ліжко-дня по лікувально-

профілактичних закладах (без обласного госпіталю для інвалідів ВВв) в 

середньому в розмірі 23,25 грн., дитячих санаторіях – 41,29 грн., по обласному 

госпіталю для інвалідів ВВВ – 46,67 грн. 

Управлінням охорони здоров'я обласної державної адміністрації 

запроваджується гендерний аналіз видатків, які спрямовуються закладами, для 
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забезпечення лікування жінок та чоловіків по галузі „Охорона здоров'я“. Так, 

орієнтовна структура пролікованих в стаціонарі хворих становитиме 54,8 % 

чоловіків та 48,2 % жінок. За попередньою оцінкою, річні видатки на забезпечення 

лікування становитимуть 12,7 тис. грн на 1 чоловіка та 12,2 тис. грн. на 1 жінку, в 

тому числі на медикаментозне забезпечення відповідно – 1 764 грн. та 2 059 грн. У 

2018 році планується провести санаторне оздоровлення 5,8 тис. дітей. За 

попередньою оцінкою чисельність дівчаток становитиме 50,5%, хлопців – 49,5%.  

У 2018 році у Будинку дитини будуть перебувати 105 дітей, в тому числі 55 

хлопчиків та 50 дівчат. Орієнтовні витрати на утримання 1 дитини становитимуть 

244 тис. грн. на рік. 

На забезпечення діяльності інших закладів у сфері охорони здоров’я по 

загальному фонду визначено асигнування на утримання КУ «Черкаське обласне 

бюро судово-медичної експертизи» в сумі 11 127,5 тис. грн., КЗ «Черкаський 

обласний інформаційно-аналітичний центр медичної статистики» – 

5 313,8 тис. грн., КЗ «База спеціального медичного постачання» – 4 014,0 тис. грн., 

централізованих бухгалтерій КЗ «Черкаський обласний психоневрологічний 

диспансер» ЧОР та КЗ «Черкаської обласної стоматологічної поліклініки» ЧОР – 

768,6 тис. грн та 447,7 тис. грн відповідно. 

На виконання інших програм та заходів у сфері охорони здоров’я по 

загальному фонду передбачено видатки на проведення зубопротезування 

пільгових категорій населення в сумі 500,0 тис. грн. 

За рахунок власних надходжень бюджетних установ до спеціального фонду 

по галузі у 2018 році планується спрямувати 11 263,5 тис. грн. 

СОЦІАЛЬНИЙ ЗАХИСТ ТА СОЦІАЛЬНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 

У проекті обласного бюджету видатки по головному розпоряднику коштів 

Департаменту соціального захисту населення по загальному фонду передбачені 

у сумі 202 383,5 тис. грн. Видатки спеціального фонду за рахунок власних 

надходжень бюджетних установ заплановані в сумі 34 263,0 тис. грн. 

На утримання Смілянського дитячого будинку-інтернату по загальному 

фонду передбачено – 15 656,2 тис. грн. 

Це дозволить забезпечити повноцінну діяльність установи, збільшити в 

порівнянні з минулим роком видатки на заробітну плату на 1 139,6 тис. грн. 

(16,4 відс.), медикаменти – 26,0 тис. грн. (7,0 відс.), енергоносії – 288,1 тис. грн. 

(20,3 відс.), продукти харчування – 143,5 тис. грн. (7,0 відс.), забезпечивши 

дотримання натуральних добових норм. 

З урахуванням видатків спеціального фонду, вартість одного ліжко-дня по 

медикаментах та харчуванню становитиме відповідно 6,66 грн. (в 2017 році – 

6,22 грн.) та 64,52 грн. (в 2017 році – 51,49 грн.) Крім того, на харчування 

підопічних будуть спрямовуватися продукти, вироблені підсобним господарством 

інтернату. 

Дитячим будинком-інтернатом заплановано надання послуг стаціонарного 

догляду з наданням місця для проживання 187 дітям з вадами фізичного та 

розумового розвитку, зокрема 147 хлопцям та 40 дівчатам. Видатки у розрахунку 

як на 1 хлопця, так і на 1 дівчину в середньому складуть 96 тис. грн. (видатки 

загального та спеціального фондів), зокрема на забезпечення медикаментами – 

близько 2,0 тис. грн., харчуванням – 22,0 тис. грн., м’яким інвентарем – близько 

11,0 тис. грн. 
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На утримання 13 інтернатних закладів для осіб, які не можуть вести 

самостійний спосіб життя через похилий вік, фізичні та розумові вади, психічні 

захворювання або інші хвороби, по загальному фонду передбачено видатки у сумі 

167 282,1 тис. грн. 

Це дозволить забезпечити повноцінну діяльність бюджетних установ, 

збільшити у порівнянні з 2017 роком видатки на заробітну плату на 

9 135,9 тис. грн. (13,0 відс.), медикаменти – 141,9 тис. грн. (7,0 відс.), 

енергоносії – 5 233,5 тис. грн., продукти харчування – 767,2 тис. грн. (6,6 відс.), 

забезпечивши дотримання натуральних добових норм. 

З урахуванням видатків спеціального фонду вартість одного ліжко-дня по 

медикаментах та харчуванню становитиме відповідно 6,95 грн. (в 2017 році – 

6,70 грн.) та 45,37 грн. (в 2017 році – 39,37 грн.). Крім того, на харчування 

підопічних будуть спрямовуватися продукти, вироблені підсобними 

господарствами інтернатів. 

Інтернатними закладами заплановано надання послуг стаціонарного 

догляду з наданням місця для проживання, всебічної підтримки, захисту та 

безпеки 2 105 особам, які не можуть вести самостійний спосіб життя через 

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

зокрема 1 230 чоловікам та 875 жінкам. Видатки у розрахунку як на 1 чоловіка, 

так і на 1 жінку складуть в межах 94,6 тис. грн. на рік (видатки загального та 

спеціального фондів), зокрема на забезпечення медикаментами – 2,4 тис. грн., 

харчуванням – 16,0 тис. грн., м’яким інвентарем – близько 16,0 тис. грн. 

На утримання Центру по нарахуванню та здійсненню соціальних виплат по 

загальному фонду передбачається 7 886,2 тис. грн., що дасть змогу забезпечити 

належне утримання і діяльність закладу. 

На утримання і діяльність обласного центру соціальних служб для сім’ї, 

дітей та молоді; обласного центру "Матері та дитини"; обласного соціального 

гуртожитку для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування; 

обласного центру соціально-психологічної допомоги передбачені видатки у сумі 

4 263,2 тис. грн. 

Обласним соціальним гуртожитком для дітей-сиріт та дітей, позбавлених 

батьківського піклування та обласним центром соціально-психологічної допомоги 

планується надати послуги 40 особам, зокрема 2 чоловікам, 38 жінкам. Видатки 

на рік у розрахунку як на 1 чоловіка, так як і на 1 жінку складуть в межах 

44,0 тис. грн.  

Середній розмір заробітної плати працівників закладів соціального захисту 

населення планується на рівні 4 332,5 грн. 

На фінансову підтримку статутної діяльності громадських організацій осіб з 

інвалідністю і ветеранів передбачено 1 000,0 тис. грн. 

На пільгове медичне обслуговування осіб, які постраждали внаслідок 

Чорнобильської катастрофи, передбачено 2 295,8 тис. грн. (на медикаментозне 

забезпечення хворих в обласній лікарні, облонкодиспансері та зубопротезування в 

обласній стоматологічній поліклініці). Це дозволить збільшити в порівнянні з 

минулим роком видатки на 221,9 тис. грн. (10,7 відс.). 

Крім того, на зазначені видатки передбачено 11 608,9 тис. грн. субвенції 

місцевим бюджетам, розподіл якої здійснено за пропозицією головного 

розпорядника коштів.  
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На фінансування інших заходів у сфері соціального захисту і соціального 

забезпечення передбачено 4 000,0 тис. грн. (надання матеріальної допомоги 

громадянам області). 
По головному розпоряднику коштів "Служба у справах дітей 

облдержадміністрації" по загальному фонду передбачені видатки у сумі 
12 671,0 тис. грн.  

На утримання 2-х центрів соціально-психологічної реабілітації дітей 

передбачається 12 531,0 тис. грн. 

Це дозволить забезпечити повноцінну діяльність бюджетних установ, 

збільшити у порівнянні з 2017 роком видатки на заробітну плату на 843,1 тис. грн. 

(16,4 відс.), медикаменти – 5,1 тис. грн. (7,0 відс.), продукти харчування – 

737,3 тис. грн. (34,0 відс.), енергоносії – 23,8 тис. грн. (2,5 відс.) Вартість діто-дня 

по харчуванню становитиме близько 88,4 грн. 

Середній розмір заробітної плати працівників центрів соціально-

психологічної реабілітації дітей планується на рівні 6 008,0 грн. 

Крім того, за рахунок передачі коштів із загального фонду до бюджету 

розвитку передбачено 600,0 тис. грн. на капітальний ремонт приміщень центрів. 

За рахунок зазначених вище видатків центрами соціально-психологічної 

реабілітації дітей планується забезпечити рівні права хлопчиків і дівчаток у 

отриманні якісних соціальних послуг. Так, послуги центрів планується надати 162 

хлопцям та 173 дівчатам, видатки на обслуговування однієї особи на рік складуть 

в межах 37,4 тис. грн., зокрема видатки на забезпечення харчуванням однієї 

дитини – 8,7 тис. грн. 

На проведення заходів, спрямованих на подолання дитячої бездоглядності і 

безпритульності, забезпечення правової, соціальної адаптації неповнолітніх 

заплановано 140,0 тис. грн., що на 16,7 відс. більше призначень 2017 року. 

На утримання обласного контактного центру (головний розпорядник коштів 

"Обласна державна адміністрація") у 2018 році передбачається виділити 

2 318,1 тис. грн. в рамках виконання програми участі Черкаської області у 

Національній системі опрацювання звернень до органів виконавчої влади. 

Для надання матеріальної допомоги населенню по головному розпоряднику 

коштів "Обласна рада" плануються видатки у сумі 1 500,0 тис. грн. 

 

МОЛОДІЖНІ ПРОГРАМИ 

На виконання молодіжних програм та заходів по головному розпоряднику 

управлінню у справах сім’ї, молоді та спорту облдержадміністрації 

передбачені кошти в сумі 9 326,0 тис. грн., що на 24,1 відс. більше плану на 2017 

рік. 

За рахунок зазначених коштів надаватиметься фінансова підтримка 

Черкаському обласному молодіжному ресурсному центру в сумі 1 151,2 тис. грн. 

Планується проведення ряду заходів з підтримки забезпечення рівних прав 

жінок і чоловіків, протидії торгівлі людьми, патріотичного виховання молоді, 

оздоровлення і відпочинку дітей та інших. Зокрема заходи з виконання завдань 

Плану дій щодо реалізації стратегії національно-патріотичного виховання дітей та 

молоді, Державної цільової соціальної програми "Молодь України", Закону 

України "Про охорону дитинства", Закону України "Про забезпечення рівних прав 

та можливостей жінок і чоловіків" та інших. 
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У проекті бюджету на 2018 рік передбачені видатки для надання семи 

премій, заснованих обласною радою, за особливі заслуги у розбудові молодіжної 

політики в області, у розмірі 3 тис. грн. кожна (21 тис. грн.). 

До заходів молодіжної політики планується залучити 32,8 тис.  учасників, з 

них чоловіків – 15,7 тис. осіб (47,9 %) та жінок – 17,1 тис. осіб (52,1 %). В 

середньому витрати в розрахунку на одного учасника становитимуть 215 грн. 

Заплановано забезпечити відпочинок та оздоровити 880 дітей, середні 

витрати в  розрахунку на одну дитину становитимуть 7 тис. грн. 

На реалізацію заходів програми національно-патріотичного виховання дітей 

та молоді Черкаської області на 2017-2020 роки в проекті бюджету передбачено 

1 000,0  тис. грн. 

КУЛЬТУРА І МИСТЕЦТВО 

У обласному бюджеті видатки на утримання обласних установ культури і 

мистецтва та проведення заходів заплановані за загальним фондом у сумі 

90 506,0 тис. грн. За рахунок власних надходжень бюджетних установ 

заплановані видатки по спеціального фонду у сумі 758,8 тис. грн. 

По головному розпоряднику Департаменту культури та взаємозв’язків з 

громадськістю облдержадміністрації передбачені кошти у сумі 

89 182,5 тис. грн., що на 12,5 відс. більше 2017 року.  

Це дозволить забезпечити повноцінну діяльність обласних бібліотек, музеїв, 

заповідників,  обласного центру народної творчості, фінансово підтримувати 

театри, обласну філармонію та об’єднання художніх колективів, збільшити 

видатки на заробітну плату з нарахуваннями, забезпечити в повному обсязі оплату 

комунальних послуг та енергоносіїв. Розрахункова середня заробітна плата на 

2018 рік працівникам  зазначених закладів  прогнозована  на рівні 4828 грн. 

За рахунок коштів по галузі, передбачається забезпечити обслуговування 

77,4 тис. читачів обласних бібліотек, з них чоловіків – 39,3 тис. (50,8 відс.), 

середні витрати на 1 чоловіка 257,0 грн. та 38,1 тис. (49,2 відс.) жінок, середні 

витрати на 1 жінку 326,0  грн. 

Заплановано, що вистави та концерти в обласних театрах, обласній 

філармонії, об’єднання художніх колективів відвідають 181,3 тис. осіб, з них 

чоловіків 89,3 тис. осіб (49,3 відс.) та жінок 92,0 тис. осіб (50,7 відс.). В 

середньому витрати в розрахунку на одного відвідувача становитимуть 219 грн. 

По обласних музеях та заповідниках прогнозовано – 349,5  тис. відвідувачів, 

з них чоловіків 175,3 тис осіб (50,1 відс.) та жінок 174,2 тис. осіб (49,9 відс.), в 

середньому витрати в розрахунку на одного відвідувача становитимуть 57 грн. 

У загальному обсязі видатків передбачені кошти на виплату обласних 

персональних стипендій та премій, які встановлені відповідно до рішень обласної 

ради, в сумі 298,8 тис. грн. 

Передбачаються кошти на виконання прийнятих обласних програм: 

  поліпшення кінообслуговування населення на 2014-2018 роки - 

620,9 тис. грн. 

 підтримка діяльності творчих спілок Черкаської області на 2017-2021 

роки - 160,5 тис. грн. 

 розвитку громадянського суспільства - 1 000,0 тис. грн. (щорічний 

обласний конкурс з відбору соціальних проектів неурядових організацій – 
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950,0 тис. грн; проведення щорічного обласного форуму інститутів 

громадянського суспільства – 50,0 тис. грн.). 

По головному розпоряднику – Управління охорони здоров’я 

облдержадміністрації, на утримання обласної медичної бібліотеки 

передбачається спрямувати 1 323,5 тис. грн, що дасть змогу забезпечити на 

належному рівні діяльність закладу. За рахунок цих коштів, передбачається 

забезпечити обслуговування 5,0 тис. читачів, з них чоловіків – 2,2 тис. (44,0 відс.) 

та жінок – 2,8 тис. осіб (56,0 відс.), в середньому витрати із розрахунку на одного 

читача становитимуть 260 грн. 

ФІЗИЧНА КУЛЬТУРА ТА СПОРТ 

Видатки загального фонду на фінансування галузі “Фізична культура і спорт” 

по головному розпоряднику управлінню у справах сім’ї, молоді та спорту 

облдержадміністрації заплановані у сумі 34 021,8 тис. грн., що на 21,9 відс. 

більше плану на 2017 рік. За рахунок власних надходжень бюджетних установ 

заплановано видатки спеціального фонду у сумі 302,7 тис. грн. 

Зазначені кошти будуть спрямовані на утримання і діяльність школи вищої 

спортивної майстерності та спеціалізованої дитячо-юнацької спортивної школи 

Олімпійського резерву, утримання центру з інвалідного спорту і реабілітаційної 

школи, обласного центру фізичного здоров’я населення “Спорт для всіх”, надання 

фінансової підтримки спортивним школам і спортивним спорудам, які належать 

громадським організаціям фізкультурно-спортивної спрямованості, інших 

спортивних організацій та проведення навчально-тренувальних зборів і змагань, у 

тому числі з інвалідного спорту. 

Крім того, заплановані видатки на виплату щомісячних стипендій, заснованих 

обласною радою, п’ятнадцяти перспективним спортсменам області, з них двом 

спортсменам-інвалідам, у розмірі 2 тис. грн. кожна (360,0 тис. грн.). 

В обсязі видатків по галузі передбачено по 1 000,0 тис. грн. (всього 

3 000,0 тис. грн.) на розвиток футболу, боксу та баскетболу в області. 

У проведенні навчально-тренувальних зборів і змагань запланована участь 

2,8 тис. спортсменів, в т.ч. з олімпійських видів спорту – 1,8 тис. спортсменів, з 

яких 1,4 тис. – чоловіки, 0,4 тис. – жінки, та не олімпійських видів спорту – 1 тис. 

спортсменів, з яких 0,8 тис. – чоловіки, 0,2 тис. – жінки. Витрати з розрахунку на 

одного учасника становитимуть, відповідно, 3,9 тис. грн. та 2,3 тис. грн.  

До спортивних заходів з реабілітації інвалідів планується залучити 547 осіб, з 

них 109 – жінок, 438 – чоловіків. Витрати з розрахунку на одного учасника в 

середньому становитимуть 1,7 тис. грн.  

По управлінню освіти і науки облдержадміністрації передбачено 

165,0 тис. грн. на проведення обласних навчально-тренувальних зборів і змагань 

серед учнівської молоді. 

ЕКОНОМІЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ 

Будівництво та регіональний розвиток 

Обсяг видатків бюджету розвитку (спеціальний фонд) обласного бюджету 

по галузі "Будівництво" визначено у сумі 190,3 тис. грн., за рахунок коштів, 

переданих із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду), які 

будуть спрямовані на охорону та оплату електроенергії по об’єкту "Завершення 

проектування, реставрації, реконструкції археологічних об’єктів та будівництво 

музею археологічних культур Черкащини в с. Піківець Уманського району" по 
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головному розпоряднику коштів – Департамент містобудування, архітектури, 

будівництва та житлово-комунального господарства облдержадміністрації. 

Транспорт та транспортна інфраструктура, дорожнє господарство 

По Управлінню транспорту, дорожнього господарства та оборонно-

промислового комплексу Черкаської обласної державної адміністрації 

плануються видатки в сумі 394 451,3 тис. грн на будівництво, реконструкцію, 

ремонт та утримання автомобільних доріг загального користування місцевого 

значення з них: 3 000,0 тис. грн – за рахунок власних коштів обласного бюджету 

у рамках виконання обласної програми фінансування ремонту доріг загального 

користування державного і місцевого значення, які проходять територією 

Черкаської області, та розвитку дорожньої інфраструктури на 2016-2018 роки та 

391 451,3 тис. грн – 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. 

Інші програми та заходи, пов'язані з економічною діяльністю 

Обласній раді передбачено 6 000,0 тис. грн на виконання програми 

фінансової підтримки комунальних підприємств обласної комунальної власності 

на 2013-2018 роки (проект) та 115,685 тис. грн. на виконання програми 

підтримки органів місцевого самоврядування  у Черкаській області на 2017-2020 

роки. 

Управлінню агропромислового розвитку облдержадміністрації – 

190,0 тис. грн на виконання програми фінансової підтримки комунальних 

підприємств обласної комунальної власності на 2013-2018 роки (проект). 

Департаменту регіонального розвитку облдержадміністрації – 

470,0 тис. грн на виконання обласної програми розвитку міжнародного 

співробітництва та міжрегіональної співпраці Черкаської області на 2017-2020 

роки; 

200,0 тис. грн. на виконання програми розвитку туризму в Черкаській 

області на 2012-2020 роки; 

100,0 тис. грн. на виконання програми економічного та соціального 

розвитку Черкаської області на 2018 рік (проект); 

1 700,0 тис. грн на виконання програми реалізації Стратегії розвитку 

малого і середнього підприємництва Черкаської області на 2018-2020 роки 

(проект). 

ІНША ДІЯЛЬНІСТЬ 

Захист населення і територій від надзвичайних ситуацій техногенного та 

природного характеру 

По головному розпоряднику коштів Управлінню цивільного захисту 

облдержадміністрації плануються видатки: 

736,6 тис. грн на виконання обласної програми організації рятування людей 

на водних об'єктах Черкаської області на 2014 – 2018 роки;  

321,0 тис. грн - на виконання Комплексної програми функціонування та 

розвитку системи цивільного захисту області, забезпечення мобілізаційної 

готовності та мобілізації, створення регіонального матеріально-технічного резерву 

щодо попередження і ліквідації надзвичайних ситуацій у мирний час та особливий 
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період на 2018-2019 роки" (проект). Видатки будуть спрямовані на забезпечення 

поповнення обсягів матеріально-технічних запасів для попередження і ліквідації 

надзвичайних ситуацій техногенного і природного характеру та їх наслідків. 

Громадський порядок та безпека 

Управлінню цивільного захисту Черкаської обласної державної 

адміністрації передбачено 48,0 тис.грн. на виконання обласної цільової програми 

«Призовна дільниця» на 2017-2019 роки.  

Охорона навколишнього природного середовища 

По головному розпоряднику коштів Департаменту містобудування, 

архітектури, будівництва та житлово-комунального господарства 

облдержадміністрації плануються видатки спеціального фонду без пооб’єктного 

розподілу в сумі 18 710,0 тис. грн на охорону та раціональне використання 

природних ресурсів. Розподіл 50 відс. загального обсягу коштів на 

природоохоронні заходи, які будуть фінансуватися за рахунок коштів  обласного 

бюджету, здійснює комісія облдержадміністрації з оцінки та конкурсного відбору 

природоохоронних проектів та заходів на умовах співфінансування, де частка 

місцевих бюджетів становить не менше 10 відс.  

По головному розпоряднику коштів Управлінню агропромислового 

розвитку облдержадміністрації по спеціальному фонду обласного бюджету на 

охорону та раціональне використання земель плануються видатки в сумі 

160,0 тис. грн без розподілу по об’єктах. 

Засоби масової інформації 

По Департаменту культури та взаємозв’язків з громадськістю 

облдержадміністрації на покриття витрат на інформаційні послуги з 

інформування громадськості про події та заходи суспільно-політичного життя 

регіону, досягнення та перспективи соціально-економічного розвитку області, 

надані електронними та друкованими засобами масової інформації шляхом 

створення тематичних програм враховані видатки в сумі 500,0 тис. грн. 

На фінансування видань соціально значущої літератури та книг місцевих 

авторів, які будуть визначені експертною радою облдержадміністрації з питань 

розвитку книговидавничої справи в області враховані видатки в сумі 

700,0 тис. грн. та 49,0 тис. грн. на проведення конкурсу друкованих видань.  

Фінансування зазначених видатків передбачається відповідно до Програми 

розвитку інформаційного простору Черкаської області, продовження терміну дії 

якої винесено на розгляд сесії обласної ради. 

Резервний фонд 

Для здійснення непередбачених видатків, що не мають постійного характеру 

і не могли бути передбачені під час складання проекту бюджету, в складі 

обласного бюджету передбачається резервний фонд у сумі 45 800,0 тис. грн. 

В обсязі цієї програми заплановано 4 000,0 тис. грн. на фінансування 

видатків спрямованих на ліквідацію наслідків надзвичайних ситуацій та заходів 

на запобігання їх виникненню, відповідно до постанови Кабінету Міністрів 

України від 29.03.2002 № 415 “Порядок використання коштів резервного фонду 

бюджету” та 41 800,0 тис. грн. нерозподілені видатки на співфінансування 

проектів Державного фонду регіонального розвитку, на заробітну плату та 

фінансування обласних програм, проекти яких подані на розгляд обласної ради. 
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МІЖБЮДЖЕТНІ ТРАНСФЕРТИ 

Дотація 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 передбачена у сумі 

244 237 тис. грн. Порядок розподілу дотації затверджено розпорядженням обласної 

державної адміністрації від 11.12.2017 № 823. 

Дотація спрямовується на видатки: 

навчальних закладів, визначених у частині першій статті 103
2
 Бюджетного 

Кодексу України (крім видатків на оплату праці з нарахуваннями педагогічних 

працівників); 

закладів охорони здоров’я, визначених у пункті 3 частини першої статті 89 

та у пункті 3 частини першої статті 90 цього Кодексу, на оплату комунальних 

послуг та енергоносіїв. 

Субвенції з обласного бюджету за рахунок субвенцій з державного бюджету 

 Субвенція з місцевого бюджету на виплату допомоги сім`ям з дітьми, 

малозабезпеченим сім`ям, особам, які не мають права на пенсію, особам з 

інвалідністю, дітям з інвалідністю, тимчасової державної допомоги дітям, 

тимчасової державної соціальної допомоги непрацюючій особі, яка досягла 

загального пенсійного віку, але не набула права на пенсійну виплату, допомоги по 

догляду за особами з інвалідністю І чи ІІ групи внаслідок психічного розладу, 

компенсаційної виплати непрацюючій працездатній особі, яка доглядає за особою 

з інвалідністю I групи, а також за особою, яка досягла 80-річного віку за рахунок 

відповідної субвенції з державного бюджету передбачена у сумі 

1 844 766,8 тис. грн. і збільшена до уточнених призначень на 2017 рік на 

228 500,1 тис. грн. (14,1 відс.). 

Законом України від 03.10.2017 № 2150 – VII «Про внесення змін  

до Бюджетного Кодексу України щодо підвищення пенсій» доповнено перелік 

одержувачів соціальних виплат, які у 2018 році здійснюватимуться за рахунок цієї 

субвенції, а саме: особам, які не мають права на пенсію, непрацюючим особам, які 

досягли загального пенсійного віку, але не набули права на пенсію, компенсаційні 

виплати за догляд за особами з інвалідністю I групи та які досягли 80-річного віку.   

Розподіл субвенції між місцевими бюджетами здійснено за погодженням з 

Департаментом соціального захисту населення облдержадміністрації пропорційно до 

потреби в коштах субвенції на 2018 рік по діючих видах соціальних виплат з 

урахуванням збільшення розміру прожиткового мінімуму для основних соціальних і 

демографічних груп населення та погоджений  

 

 Субвенція з місцевого бюджету на виплату державної соціальної 

допомоги на дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, 

грошового забезпечення батькам-вихователям і прийомним батькам  

за надання соціальних послуг у дитячих будинках сімейного типу  

та прийомних сім'ях за принципом "гроші ходять за дитиною", оплату послуг  

із здійснення патронату над дитиною та виплату соціальної допомоги на 

утримання дитини в сім'ї патронатного вихователя за рахунок відповідної 

субвенції з державного бюджету передбачена у сумі 36 306,3 тис. грн.  

і збільшена у порівнянні до уточнених призначень на 2017 рік на 8 727,8 тис. грн. 
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(31,6 відс.), до фактичних нарахувань 2017 року - на 10 680,0 тис. грн.  

(41,7 відс.). 
Розподіл субвенції за погодженням із службою у справах дітей 

облдержадміністрації здійснено з урахуванням фактичної кількості дітей, які 

перебувають у дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім’ях  

у 2017 році,  прогнозу влаштування дітей у 2018 році, розмірів допомоги  

на 2018 рік з урахуванням їх збільшення, прогнозу послуг із здійснення патронату. 

 

 Субвенція з місцевого бюджету на надання пільг та житлових 

субсидій населенню на оплату електроенергії, природного газу, послуг тепло-, 

водопостачання і водовідведення, квартирної плати (утримання будинків  

споруд та прибудинкових територій), управління багатоквартирним будинком, 

вивезення побутового сміття та рідких нечистот за рахунок відповідної 

субвенції з державного бюджету передбачена у сумі 3 186 396,7 тис. грн., що на 

8 041,8 тис. грн. (0,3 відс.) менше уточнених річних призначень на 2017 рік. 

Розподіл субвенції між регіонами за погодженням з Департаментом 

соціального захисту населення облдержадміністрації проведено пропорційно до 

фактично нарахованих пільг і субсидій за 11 місяців 2017 року.   

 

 Субвенція з місцевого бюджету на надання пільг та житлових 

субсидій населенню на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива 

і скрапленого газу за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету 

передбачена в сумі 106 940,6 тис. грн. і зменшена до уточнених призначень на 2017 

рік на 9 992,0 тис. грн. (8,5 відс.).  

Розподіл субвенції здійснено за погодженням з Департаментом соціального 

захисту населення облдержадміністрації пропорційно до фактичних видатків по цих 

виплатах за 11 місяців 2017 року. 

До завершення процесу децентралізації відповідно до Закону України  

«Про добровільне об’єднання територіальних громад» функції  призначення, 

нарахування, виплати та супровід програмного забезпечення державних допомог, 

житлових субсидій і пільг згідно рекомендацій Мінсоцполітики (наказ  

від 19.01.2016 № 26) залишено за місцевими структурними підрозділами з питань 

соціального захисту населення.  

 Тому розподіл субвенцій з державного бюджету на виконання державних 

програм соціального захисту здійснено без їх розподілу по об’єднаних 

територіальних громадах.   

 

 Субвенція з місцевого бюджету на проектні, будівельно-ремонтні 

роботи, придбання житла та приміщень для розвитку сімейних та інших форм 

виховання , наближених до сімейних, та забезпечення житлом дітей-сиріт, осіб 

з їх числа за рахунок відповідної субвенції з  державного бюджету передбачена у 

сумі 13 566,6 тис. грн. Розподіл субвенції буде здійснено у визначеному Кабінетом 

Міністрів України порядку.  

 

 Субвенція з місцевого бюджету на придбання ангіографічного 

обладнання за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету передбачена у 

сумі 11 538,0 тис.грн. бюджету Уманського району на придбання зазначеного 

дороговартісного обладнання для Уманської центральної районної лікарні.  
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 Субвенція з місцевого бюджету на відшкодування вартості 

лікарських засобів для лікування окремих захворювань за рахунок відповідної 

субвенції з державного бюджету передбачена у сумі 31 728,5 тис. грн. Розподіл  

здійснено між бюджетами міст, районів та об’єднаних територіальних громад на 

підставі даних щодо захворюваності населення відповідних регіонів  

на гіпертонічну хворобу, цукровий діабет ІІ типу та бронхіальну астму  

за 9 місяців 2017 року.  

 

 За рахунок субвенції з місцевого бюджету на здійснення переданих 

видатків у сфері охорони здоров’я за рахунок коштів медичної субвенції у сумі 

28 465,3 тис. грн. місцевим бюджетам спрямовано цільові видатки на лікування 

хворих на цукровий та нецукровий діабет Розподіл здійснено на підставі даних 

реєстру пацієнтів станом на 01.12.2017. 

Субвенції з обласного  бюджету 

Cубвенція на утримання об’єктів спільного користування чи ліквідацію 

негативних наслідків діяльності об’єктів спільного користування 

По головному розпоряднику коштів – Управлінню охорони здоров’я 

облдержадміністрації передбачається надання субвенції з обласного бюджету у 

сумі 3 288,3 тис.грн., у тому числі: 

бюджету м. Умань в сумі 1 435,1 тис. грн. на утримання спеціалізованих 

закладів охорони здоров’я, які згідно з Бюджетним кодексом України повинні 

утримуватись за рахунок коштів обласного бюджету; 

Чернігівському обласному бюджету у сумі 1 853,2 тис. грн. з метою 

відшкодування витрат за надання медичної допомоги психічно хворим жителям 

Черкаської області, які за рішенням судів направляються на примусове лікування в 

спеціалізованому міжобласному відділенні з посиленим наглядом Чернігівської 

психоневрологічної лікарні, відповідно до наказу Міністерства охорони здоров’я 

та Міністерства фінансів України від 04.07.2002 № 246/514 “Про затвердження 

Механізму міжбюджетних розрахунків за медичну допомогу, надану хворим 

міжобласними медичними спеціалізованими закладами, центрами”, зі змінами. 

Субвенції з обласного бюджету іншим місцевим бюджетам на здійснення 

програм та заходів 

З обласного бюджету передбачається 39 612,1 тис. грн. субвенцій містам, 

районам та об’єднаним територіальним громадам області на здійснення програм 

та заходів, у тому числі: 

по Управлінню охорони здоров"я Черкаської обласної державної 

адміністрації: 

 на виконання обласної програми надання медичної допомоги хворим 

нефрологічного профілю (на умовах співфінансування) –  

21 400,0 тис. грн. Розподіл між бюджетами районів, міст  

та об’єднаних територіальних громад  проведено, виходячи з кількості хворих 

нефрологічного профілю та кількості процедур, які планується провести хворим у 

2018 році;  
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по Департаменту соціального захисту населення Черкаської обласної 

державної адміністрації: 

 на компенсаційні виплати інвалідам на бензин, ремонт, технічне 

обслуговування автомобілів, мотоколясок і на транспортне обслуговування; 

поховання учасників бойових дій та інвалідів війни; встановлення телефонів 

інвалідам I і II груп – 1 902,6 тис. грн. Видатки розраховані, виходячи з кількості 

отримувачів компенсацій, крім поховання учасників бойових дій та інвалідів 

війни. 

 на виконання обласної комплексної  програми щодо медичного, 

соціального забезпечення, адаптації, психологічної реабілітації, професійної 

підготовки (перепідготовки) учасників антитерористичної операції, родин Героїв 

Небесної Сотні, постраждалих під час Революції Гідності та бійців – добровольців на 

2018-2022 роки (на умовах співфінансування з місцевими бюджетами) –  

600,0 тис. грн.  Проект програми подано на розгляд обласної ради; 

у рамках обласної комплексної програми "Турбота": 

 на пільгове медичне обслуговування осіб, які постраждали внаслідок 

Чорнобильської катастрофи - 11 608,9 тис. грн. Розподіл субвенції здійснено за 

пропозицією головного розпорядника коштів.  

 виплату щомісячної допомоги (стипендії) політичним в'язням і 

репресованим, які проживають на території області - 958,0 тис. грн. Розподіл коштів 

здійснено виходячи з кількості отримувачів допомоги; 

по Управлінню освіти і науки обласної державної адміністрації: 

 на виплату обласних стипендій переможцям ІІІ етапу Всеукраїнських 

учнівських олімпіад з базових дисциплін та ІІ етапу конкурсу-захисту науково-

дослідницьких робіт учнів-членів Малої академії наук – 247,6 тис. грн. Розподіл 

коштів здійснено за розрахунками Управління освіти і науки обласної державної 

адміністрації; 

по Департаменту містобудування, архітектури, будівництва та житлово-

комунального господарства Черкаської обласної державної адміністрації: 

  на виконання програми підвищення енергоефективності та зменшення 

споживання енергоносіїв Черкаської області на 2011-2018 роки – 400,0 тис. грн. для 

стимулювання населення та ОСББ до впровадження енергоефективних заходів.  

Розподіл субвенції буде здійснюватися за розпорядженнями голови 

облдержадміністрації відповідно до порядку використання коштів на виконання 

програми та звернень органів влади та місцевого самоврядування з відповідними 

документами та розрахунками. 

 на преміювання переможців обласного конкурсу з благоустрою 

населених пунктів області "Територія комфорту"  - 200 тис.грн. Розподіл субвенцій 

буде здійснено після визначення переможців за підсумками конкурсу. 

 на виконання програми підтримки органів місцевого самоврядування у 

Черкаській області на 2017-2020 роки для надання субвенцій місцевим бюджетам 

на преміювання переможців щорічних обласних конкурсів на кращу сільську раду 

- 230,0 тис. грн. (Департамент фінансів облдержадміністрації), найспортивніше 

село Черкащини – 65,0 тис. грн. (управління у справах сім’ї, молоді та спорту 
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облдержадміністрації). Розподіл субвенцій буде здійснено після визначення 

переможців за підсумками конкурсів. 

по Управлінню агропромислового розвитку Черкаської державної 

обласної адміністрації: 

 на виконання програми підтримки розвитку сільськогосподарських 

обслуговуючих кооперативів у Черкаській області на період до 2020 року –  

2 000,0 тис. грн. Розподіл субвенції буде здійснюватися за розпорядженнями 

голови облдержадміністрації відповідно до порядку використання коштів на 

виконання програми. 

КРЕДИТУВАННЯ 

По головному розпоряднику коштів Управлінню у справах сім’ї, молоді та 

спорту облдержадміністрації на виконання обласної програми забезпечення 

молоді житлом (проект) плануються видатки в сумі 1 340,0 тис. грн, з них: 

1 264,151 тис. грн – на надання пільгового довгострокового кредиту, у тому 

числі 924,151 тис. грн – по загальному фонду за рахунок власних коштів 

обласного бюджету та 340,0 тис. грн – по спеціальному фонду за рахунок 

надходження коштів від повернення кредитів, наданих у попередні роки, та 

відсотків за їх користування;  

75,849 тис. грн (6 відс. від суми кредиту) – на обслуговування кредитів за 

рахунок загального фонду обласного бюджету.  

По головному розпоряднику коштів Департаменту соціального захисту 

населення облдержадміністрації на виконання обласної програми забезпечення 

учасників АТО та членів їх сімей житлом плануються видатки в сумі 1 030,0 

тис. грн, з них: 

1 000,0 тис. грн – на надання пільгового довгострокового кредиту, у тому 

числі 970,0 тис. грн – по загальному фонду за рахунок власних коштів обласного 

бюджету та 30,0 тис. грн – по спеціальному фонду за рахунок надходження 

коштів від повернення кредитів, наданих у попередні роки, та відсотків за їх 

користування;  

30,0 тис. грн (3 відс. від суми кредиту) – на обслуговування кредитів за 

рахунок загального фонду обласного бюджету.  

По головному розпоряднику коштів Департаменту містобудування, 

архітектури, будівництва та житлово-комунального господарства 

облдержадміністрації на виконання обласної цільової програми підтримки 

індивідуального житлового будівництва на селі „Власний дім“ на 2016-2020 роки 

плануються видатки в сумі 600 тис. грн, з них:  

566,038 тис. грн. – на надання пільгового довгострокового кредиту, у тому 

числі 145,438 тис. грн – по загальному фонду за рахунок власних коштів 

обласного бюджету та 420,6 тис. грн – по спеціальному фонду за рахунок 

надходження коштів від повернення кредитів, наданих у попередні роки;  

33,962 тис. грн (6 відс. від суми кредиту) – на обслуговування кредитів за 

рахунок загального фонду обласного бюджету.  
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