
ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА 

до проекту рішення обласної ради 

 “Про обласний бюджет Черкаської області на 2020 рік” 

 
При розробці проекту обласного бюджету на 2020 рік враховано вимоги 

Закону України «Про Державний бюджет України на 2020 рік», Бюджетного 

і Податкового кодексів України, основні макропоказники економічного 

і соціального розвитку України на 2020 рік, затверджені постановою Кабінету 

Міністрів України від 15.05.2019 № 555 (з урахуванням змін відповідно 

до постанови Кабінету Міністрів України від 23.10.2019 № 883) та основні 

завдання бюджетної політики, спрямовані на зміцнення фінансової спроможності 

бюджету. 

 

СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИЙ СТАН ОБЛАСТІ 

ЗА 9 МІСЯЦІВ 2019 РОКУ (ОСТАННІ ЗВІТНІ ДАНІ) 

Промисловість. У січні–вересні 2019 року проти січня–вересня 2018 року 

індекс промислової продукції в області становив 101,3 відс. (по Україні –  

100,0 відс.). Зростання зафіксовано на підприємствах: з виробництва основних 

фармацевтичних продуктів і фармацевтичних препаратів на 17,8 відс., 

виробництва хімічних речовин і хімічної продукції – на 17,5 відс., текстильного 

виробництва, виробництва одягу, шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів –

на 14,7 відс., виготовлення виробів з деревини, виробництва паперу 

та поліграфічної діяльності – на 6,3 відс., виробництва харчових продуктів, напоїв 

– на 1,5 відс. Cпад спостерігався у машинобудуванні (крім ремонту і монтажу 

машин і устаткування) – на 0,4 відс., виробництві гумових і пластмасових 

виробів, іншої неметалевої мінеральної продукції – на 9,4 відс., металургійному 

виробництві, виробництві готових металевих виробів (крім машин і устаткування) 

–  на 11,4 відс.  

Сільське господарство. Індекс сільськогосподарської продукції у всіх 

категоріях господарств  області у січні-вересні 2019 року порівняно з відповідним 

періодом 2018 року становив 103,8 відс., у тому числі у сільськогосподарських 

підприємствах – 111,0 відс. Зростання відбулося за рахунок збільшення обсягів 

продукції рослинництва – на 3,5 відс. та тваринництва – на 4,2 відс. 

Проти відповідного періоду 2018 року збільшилось виробництво зернових  

культур на 16,0 відс. та соняшнику – на 27,0 відс. Внаслідок зниження 

урожайності зменшилось виробництво картоплі та овочів відповідно на 32,0 відс. 

та 4,0 відс.  

Господарствами всіх категорій реалізовано на забій худоби та птиці (у живій 

масі) на 6,0 відс. більше порівняно з січнем-вереснем 2018 року, збільшено 

виробництво яєць на 28,0 відс., зменшено виробництво молока на 5,0 відс.  

Будівництво. У січні–вересні 2019 року підприємствами області виконано 

будівельних робіт на 1 275,2 млн грн. Нове будівництво, реконструкція 

та технічне переозброєння становили 71,1 відс. від загального обсягу виробленої 

будівельної продукції, капітальний і поточний ремонти – 24,4 відс. та 4,5 відс. 

відповідно. 
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Індекс будівельної продукції порівняно з  відповідним періодом 

попереднього року становив 98,9 відс. Зменшення відбулося за рахунок 

зменшення будівництва будівель на 5,4 відс., у тому числі житлових – 

на 12,9 відс. 

Транспорт. У січні–вересні 2019 року вантажооборот підприємств 

транспорту області збільшився проти січня–вересня 2018 року на 9,6 відс. 

і становив 7 932,6 млн ткм. 

Обсяг перевезених вантажів підприємствами транспорту становив 10,8 млн т, 

що на 12,1 відс. більше проти обсягів січня–вересня 2018 року.  

Послугами пасажирського транспорту у січні-вересні 2019 року скористалися  

58,7 млн пасажирів, що на 12,0 відс. менше ніж у січні-вересні 2018 року. 

Збільшення обсягу пасажирообороту відбулося на залізничному транспорті - 

на 2,1 відс. 

Капітальні інвестиції. У січні–червні 2019 року (останні звітні дані) 

за підприємствами та організаціями області за рахунок усіх джерел фінансування 

освоєно 3 841,9 млн грн капітальних інвестицій. Індекс капітальних інвестицій 

за січень-червень  2019 року до відповідного періоду минулого року становить 

102,4 відс.   

Головним джерелом фінансування капітальних інвестицій залишаються власні 

кошти підприємств та організацій, за рахунок яких освоєно 81,7 відс. 

капіталовкладень. Частка кредитів банків та інших позик у загальних обсягах 

капіталовкладень становила 6,0 відс. 

Зовнішньоекономічна діяльність. У січні-вересні 2019 року обсяги експорту 

та імпорту товарів становили відповідно 581 млн дол. США  

та  524,5 млн  дол. США. Порівняно з січнем–вереснем 2018 року експорт 

зменшився на  0,5 відс., імпорт – збільшився у 1,5 рази.  

Позитивне сальдо зовнішньої торгівлі становило 56,5 млн дол. США.   

Внутрішня торгівля. У січні–вересні 2019 року оптовий товарооборот 

підприємств  (юридичних осіб)  зріс проти відповідного періоду попереднього 

року на 21,7 відс., оборот роздрібної торгівлі (у порівняних цінах) –  на 13,8 відс.  

Фінансові результати діяльності великих та середніх підприємств.  

За січень–червень 2019 року фінансовий результат до оподаткування  великих 

і середніх підприємств (без виробничих сільськогосподарських підприємств) 

становив 2 282,3 млн грн прибутку.  

Прибутки одержали 77,9 відс. загальної кількості підприємств  

(2 936,1 млн грн), збитки – 22,1 відс. (653,8 млн грн). 

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

2019 року по області становив 103,0 відс. (у відповідному періоді 2018 року –  

105,2 відс.).  

Заробітна плата. У січні-вересні 2019 року розмір середньомісячної 

номінальної заробітної плати штатних працівників підприємств, установ 

та організацій (з кількістю працюючих 10 осіб і більше) становив 8 660 грн 

і порівняно з відповідним періодом минулого року зріс на 18,9 відс. Обсяги  

реальної заробітної плати у січні-вересні 2019 року порівняно з січнем-вереснем 

2018 року зросли на 9,6 відс. 
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Демографічна ситуація. Упродовж січня–серпня 2019 року чисельність 

наявного населення області зменшилась на 8,9 тис. осіб і на 1 вересня 2019 року 

становила 1 197,5 тис. осіб.  

ОСНОВНІ ПРОГНОЗНІ ПОКАЗНИКИ ЕКОНОМІЧНОГО І 

СОЦІАЛЬНОГО РОЗВИТКУ ОБЛАСТІ НА 2020 РІК 

Головним завданням регіональної політики є економічне піднесення 

на місцевому рівні, вирішення проблем депресивних регіонів, стимулювання 

економічного зростання найрозвиненіших регіонів.  

Пріоритетними цілями бюджетної політики залишається реформа 

міжбюджетних відносин на регіональному рівні, забезпечення  стабільного 

та ритмічного наповнення бюджетів усіх рівнів, збалансування місцевих 

бюджетів з метою забезпечення своєчасного фінансування заробітної плати 

та інших соціальних виплат населенню, соціальна підтримка малозахищених 

верств населення, забезпечення соціально-орієнтованого розподілу фінансового 

ресурсу бюджету. 

Показники 
Одиниця 

виміру 

 

2018 рік 

(звіт) 

2019 рік 

(очікуване) 

 

2020 рік 

(прогноз) 

 
1 

 

  2 

 

 3 

 

      4 

 
 

  5 

 
 Індекс фізичного обсягу валового 

регіонального продукту 
у % до 

попереднього 

року 
105,7 102,7 103,3 

Індекс промислового виробництва % 102,3 101,2 101,5 

Індекс обсягу сільськогосподарського 

виробництва % 122,8 100,5 102,5 

Фонд оплати праці робітників і 

службовців, зайнятих у галузях 

економіки (без малих підприємств і 

військовослужбовців) 

млн грн 19 956,4 22 433,4 24 990,0 

Середньомісячна заробітна плата 

працівників, зайнятих у галузях 

економіки 

грн  7 478 8 860 10 012 

Обсяг прямих іноземних інвестицій, 

наростаючим підсумком 
млн дол. 

США  329,6 342,5 350,0 

Обсяг капітальних інвестицій  

(у порівняних цінах) 

у % до 

попереднього 

року  
 132,4 115,0 120,0 

Рівень зареєстрованого безробіття  

(на кінець звітного періоду) 
%    2,4   2,2    2,1 

ОЦІНКА НАДХОДЖЕНЬ ДОХОДІВ ДО ОБЛАСНОГО БЮДЖЕТУ 

ЗА 2019 РІК 

До загального фонду обласного бюджету очікується отримати  

1 044 635 тис. грн власних доходів, з приростом проти 2018 року на 11,6 відс. 

Затверджене завдання (з урахуванням змін) буде забезпечено на 102,8 відс. 

Основними джерелами формування є: податок на доходи фізичних осіб  

(907 300 тис. грн), податок на прибуток підприємств (73 200 тис. грн), рентна 
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плата та плата за використання інших природних ресурсів (30 122 тис. грн), плата 

за надання адміністративних послуг (28 097 тис. грн), плата за оренду цілісних 

майнових комплексів (2 150 тис. грн). 

Надходження доходів до спеціального фонду (без врахування міжбюджетних 

трансфертів) становитимуть 146 186 тис. грн. Основними джерелами формування 

є: власні надходження бюджетних установ (125 000 тис. грн), екологічний 

податок (20 342 тис. грн).  

 

ПРОГНОЗ ДОХОДІВ ОБЛАСНОГО БЮДЖЕТУ НА 2020 РІК 

 

Склад джерел доходів обласного бюджету на 2020 рік визначено статтями 

66 та 69
1
 Бюджетного кодексу України. 

При прогнозуванні доходної частини місцевих бюджетів на 2020 рік було 

враховано: 

  пропозиції Головного управління ДПС у Черкаській області, Офісу 

великих платників податків Державної податкової служби України, Головного 

управління Держгеокадастру у Черкаській області, Державної екологічної 

інспекції центрального округу, Управління Державного агентства рибного 

господарства у Черкаській області, Управління майном виконавчого апарату 

обласної ради, структурних підрозділів облдержадміністрації, на яких покладено 

контроль за справлянням відповідних платежів до бюджету; 

 норми податкового та бюджетного законодавства, зокрема:  

˗ збереження чинних ставок рентної плати за спеціальне використання 

води, рентної плати за користування надрами для видобування корисних копалин 

загальнодержавного значення, екологічного податку; 

˗ передача до загального фонду обласного бюджету плати за ліцензії 

на виробництво, зберігання, оптову та роздрібну торгівлю пальним; 

  тенденції надходження платежів у минулих роках. 

 

СТРУКТУРА ДОХОДІВ ОБЛАСНОГО БЮДЖЕТУ НА 2020 РІК 
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Обсяг доходів обласного бюджету на 2020 рік прогнозується в сумі  

2 946 520,7 тис. грн, з них власні доходи загального фонду – 1 199 714,8 тис. грн, 

спеціального – 129 113,7 тис. грн, базова дотація – 46 046,6 тис. грн, додаткова 

дотація на здійснення переданих з державного бюджету видатків з утримання 

закладів освіти та охорони здоров’я – 278 747,6 тис. грн, медична субвенція –   

244 799,8 тис. грн, освітня субвенція – 237 557,2 тис. грн, інші субвенції 

з державного бюджету – 810 541 тис. грн.  

 

ДОХОДИ ЗАГАЛЬНОГО ФОНДУ 
(без урахування міжбюджетних трансфертів) 

Прогнозні доходи загального фонду обласного бюджету на 2020 рік 

розраховано в сумі 1 199 714,8 тис. грн. У порівнянні із очікуваними 

надходженнями у 2019 році, обсяг збільшено на 14,8 відс., або 

на 155 079,8 тис.грн. 

Оцінка втрат доходів обласного бюджету внаслідок надання пільг зі сплати 

платежів у 2020 році буде проведена після прийняття обласною радою 

відповідних рішень. За інформацією Управління майном виконавчого апарату 

обласної ради, можливі втрати від надання пільг зі сплати орендної плати 

за користування майном обласної комунальної власності, складуть в середньому 

2 000 тис. грн. 

 

Податок на доходи фізичних осіб 

У структурі доходів загального фонду обласного бюджету на 2020 рік  

88,4 відс. припадає на податок на доходи фізичних осіб, обсяг якого, 

за розрахунками Головного управління ДПС у Черкаській області, визначено 

у сумі 1 061 096 тис. грн.  

Ріст надходжень податку на доходи фізичних осіб на 2020 рік заплановано 

на рівні 17,0 відс., або на 153 796 тис. грн до очікуваного показника 2019 року 

за рахунок очікуваного зростання оплати праці найманих працівників, зайнятих 

у галузях економіки, активізації роботи щодо легалізації виплати заробітної плати 

шляхом здійснення контролю за діяльністю суб’єктів господарської діяльності, 
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які виплачують заробітну плату з порушенням вимог трудового законодавства, 

перегляду сільгоспвиробниками ставок орендної плати за орендовані земельні паї. 

При прогнозуванні податку на доходи фізичних осіб враховано підвищення 

з 1 січня 2020 року соціальних стандартів, зокрема розміру мінімальної заробітної 

плати, збереження основної ставки оподаткування доходів фізичних осіб в розмірі 

18 відсотків та податкової соціальної пільги на рівні 50 відсотків прожиткового 

мінімуму для працездатних осіб для будь-якого платника податку за умови, 

що дохід не перевищує 1,4 прожиткового мінімуму для працездатних осіб, 

динаміку надходжень податку у 2018-2019 роках. 

Серед податкових агентів основними платниками податку на доходи 

фізичних осіб є регіональна філія «Одеська залізниця» ПАТ «Українська 

залізниця»,  ПАТ «Азот», ПРАТ «Миронівська птахофабрика», ТОВ «НВФ 

Урожай», СТОВ «ЛНЗ-Агро». 
 

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  

комунальної власності.  

Розрахунок прогнозу надходжень податку на прибуток здійснено на підставі 

очікуваного фінансового результату підприємств до оподаткування за ставкою, 

визначеною Податковим кодексом України у розмірі 18%, динаміки надходжень 

за попередні роки. 

За розрахунками Головного управління ДПС у Черкаській області та Офісу 

великих платників податків Державної податкової служби України у 2020 році 

до обласного бюджету прогнозуються надходження податку на прибуток 

підприємств приватного сектору економіки в сумі 72 800 тис. грн, що на 

100 тис. грн більше очікуваних у 2019 році.  

Найбільшими платниками податку на прибуток є ТОВ «Завод «Техно»,  

ТОВ «ММ Пекеджінг Україна», ПАТ «Корсунь-Шевченківське хлібоприймальне 

підприємство», ТОВ «Агропромислова компанія «Маїс».  

За розрахунками Управління майном виконавчого апарату обласної ради 

у 2020 році до обласного бюджету передбачається отримати 500 тис. грн податку 

на прибуток підприємств, які належать до обласної комунальної власності, 

що є на рівні очікуваних у 2019 році.   

Найбільшими платниками є КП «Фармація»,  КП «Монастирищенська  

ЦРА № 17», КП «Тальнівська ЦРА № 73», КП «Городищенська ЦРА № 86»,  

КП «Аптека № 182». 

Рентна плата 

За розрахунками Головного управління ДПС у Черкаській області у 2020 році 

до обласного бюджету надійде 30 325 тис. грн рентної плати та плати 

за використання інших природних ресурсів: 

- 45 відсотків рентної плати за спеціальне використання води. Прогнозні 

надходження розраховано відповідно тенденції використання води 

водокористувачами, ставок, встановлених Податковим кодексом України 

і визначено у сумі 25 850 тис. грн, що на 172 тис. грн більше очікуваного 

виконання у 2019 році. 
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Найбільшими платниками є філія «Канівська ГЕС», ПАТ «Азот», 

ТОВ «Напої плюс», ПАТ «Черкаське хімволокно»;  

- 25 відсотків рентної плати за користування надрами для видобування 

корисних копалин загальнодержавного значення. Прогноз плати розраховано 

з урахуванням тенденції видобутку корисних копалин по області у сумі  

4 175 тис. грн, що на рівні очікуваного надходження плати у 2019 році.  

Найбільшими платниками є ТОВ  «Тальнівський щебзавод», 

ПАТ «Ватутінський комбінат вогнетривів», ПАТ «Мало-Бузуківський гранітний 

кар’єр»;   

- плата за використання інших природних ресурсів визначена в обсязі  

300 тис. грн, з ростом проти очікуваного показника 2019 року на 30 тис. грн. 
 

Плата за надання адміністративних послуг 

У 2020 році до обласного бюджету прогнозується отримати  29 487,8 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 ДПС 

у Черкаській області визначена у сумі 19 500 тис. грн, що є на рівні очікуваних 

надходжень у 2019 році. Основними ліцензіатами є ТОВ «АТБ – Маркет», 

ТОВ «Сільпо – Фуд», ТОВ «Фудком», ФОП Гладкий А.П.;  

- плата за ліцензії на право оптової торгівлі алкогольними напоями 

та тютюновими виробами за розрахунками Головного управління ДПС 

у Черкаській області визначена у сумі 7 572,6  тис. грн, або на рівні очікуваних 

надходжень у 2019 році. Ліцензіатами є ТОВ «Національна горілчана компанія», 

ТОВ «Золотоніський ЛГЗ «Златогор», ТОВ «Уманьпиво», ДП «Уманський ЛГЗ»; 

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

здійснення діяльності прогнозується на рівні очікуваних надходжень у 2019 році, 

або у сумі 1 000 тис. грн (за отримання ліцензій з таких видів діяльності, 

як надання послуг з  перевезення пасажирів та вантажів автомобільним 

транспортом, медична та ветеринарна практика, оптова, роздрібна торгівля 

лікарськими засобами, туроператорська діяльність, охоронна діяльність, 

банківська діяльність та інші); 

 - плата за ліцензії на право оптової торгівлі пальним за розрахунками 

Головного управління ДПС у Черкаській області прогнозується у сумі 

600  тис. грн. Платники: ПАТ «Лебединський насінневий завод», ТОВ «АЗС - Ч»,  

ТОВ «Сокар Ел Пі Джи» (річна вартість ліцензії 5 тис. грн за кожне місце 

торгівлі,  за відсутності у ліцензіата місць оптової торгівлі пальним – 10 тис. грн);  

- плата за ліцензії на право роздрібної торгівлі пальним за розрахунками 

Головного управління ДПС у Черкаській  області  прогнозується у сумі  

650 тис. грн. Основні платники: ПАТ «Укрнафта», ТОВ «Вест Петрол Маркет», 

ТОВ «Сокар Преміум», ТОВ «Енерджі Оіл» (річна вартість ліцензії 2 тис. грн 

за кожне місце роздрібної торгівлі пальним);  

- плата за ліцензії на право зберігання пального за розрахунками 

Головного управління ДПС у Черкаській області прогнозується у сумі 

150 тис. грн. Платники: ПАТ «Лебединський насінневий завод», СТОВ «Надія», 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/481/95-%D0%B2%D1%80?ed=20190701&find=1&text=%EF%E0%EB%FC%ED#w167
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ТОВ «Уманьпиво», ДП «Золотоніський лісгосп» (річна вартість ліцензії 780 грн 

на кожне місце зберігання пального);  

- плата за ліцензії на виробництво спирту етилового, коньячного 

і плодового та зернового дистиляту, біоетанолу, алкогольних напоїв 

та тютюнових виробів  за розрахунками Головного управління ДПС у 

Черкаській області визначена у сумі 13,4 тис. грн; 

- плата за видачу ліцензій та сертифікатів за розрахунками Департаменту 

містобудування, архітектури, будівництва та житлово-комунального господарства 

облдержадміністрації (діяльність з виробництва, постачання теплової енергії, 

централізованого водопостачання і водовідведення) та Департаменту освіти 

та науки облдержадміністрації (освітня діяльність приватними закладами освіти) 

визначена в сумі 1,8 тис. грн. 

У 2020 році, за інформацією Управління майном виконавчого апарату 

обласної ради, прогнозуються надходження коштів від оренди майна обласної 

комунальної власності у сумі 3 650 тис. грн, що на 33,7 відс., або 1 500 тис. грн 

більше очікуваного виконання у 2019 році, частини чистого прибутку (доходу) 

підприємств, що належать до обласної комунальної власності – 360 тис. грн, 

що на рівні очікуваних надходжень 2019 року.  

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

що надаються в користування на умовах оренди, обраховані Департаментом 

агропромислового розвитку облдержадміністрації з врахуванням наявної бази 

оподаткування на 2020 рік у сумі 926 тис. грн із приростом до очікуваної суми 

у 2019 році на 10 відс., або на 84 тис. грн. 

На 2020 рік прогнозуються інші надходження (КБКД 24060300) в сумі  

570 тис. грн з врахуванням динаміки надходжень за останні три роки. 

ДОХОДИ СПЕЦІАЛЬНОГО ФОНДУ 

Доходи спеціального фонду обласного бюджету на 2020 рік 

(без міжбюджетних трансфертів) обраховані у сумі 129 113,7 тис. грн. 

 
 

http://ck-oda.gov.ua/departament-mistobuduvannya-arhitektury-budivnytstva-ta-zhytlovo-komunalnoho-hospodarstva/
http://ck-oda.gov.ua/departament-mistobuduvannya-arhitektury-budivnytstva-ta-zhytlovo-komunalnoho-hospodarstva/
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У доходах спеціального фонду (без трансфертів) найбільшу питому вагу 

займають власні надходження бюджетних установ – 84 відс. Обсяг власних 

надходжень бюджетних установ визначено на 2020 рік на основі бюджетних 

запитів головних розпорядників коштів обласного бюджету у сумі 

108 417,7 тис. грн. Прогнозується зменшення надходжень у порівнянні 

з очікуваним обсягом за 2019 рік на 16 582,3 тис. грн, або 13,3 відс.  

За розрахунками Головного управління ДПС у Черкаській області у 2020 році 

прогнозується отримати 20 370 тис. грн екологічного податку, що на 0,1 відс., 

або на 28 тис. грн більше очікуваних надходжень у 2019 році (відповідно 

до Податкового кодексу України ставки екологічного податку залишаються 

на рівні 2019 року).  

Прогнозні показники надходжень коштів від відшкодування втрат 

сільськогосподарського і лісогосподарського виробництва обраховано 

Головним управлінням Держгеокадастру у Черкаській області у сумі 106 тис. грн. 

За розрахунками Державної екологічної інспекції центрального округу та 

Управління Державного агентства рибного господарства у Черкаській області 

прогнозується отримати 220 тис. грн грошових стягнень за шкоду, заподіяну 

порушенням законодавства про охорону навколишнього природного 

середовища внаслідок господарської та іншої діяльності. 

МІЖБЮДЖЕТНІ ТРАНСФЕРТИ 

У проекті обласного бюджету на 2020 рік передбачено  1 617 692,2 тис. грн 

цільових трансфертів з державного бюджету. 

 

 
Обсяг, 

тис. грн  

Дотації з державного бюджету: 324 794,2 

Базова дотація 46 046,6 
Додаткова дотація з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення 

переданих з державного бюджету видатків з утримання закладів освіти та 

охорони здоров’я 

278 747,6 

Субвенції з державного бюджету: 1 292 898,0 

освітня субвенція 237 557,2 

медична субвенція 244 799,8 

на розвиток системи екстреної медичної допомоги 47 532,2 
на фінансове забезпечення будівництва, реконструкції, ремонту і утримання 

автомобільних доріг загального користування місцевого значення, вулиць і 

доріг комунальної власності у населених пунктах 

733 791,0 

на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами 6 488,4 
на проектні, будівельно-ремонтні роботи, придбання житла та приміщень 

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

та забезпечення житлом дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського 

піклування, осіб з їх числа  

22 729,4 

Разом 1 617 692,2 
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ВИДАТКИ БЮДЖЕТУ 

 

НОВІ ЗМІНИ ТА ОСНОВНІ ПІДХОДИ ДО ФОРМУВАННЯ 

ВИДАТКОВОЇ ЧАСТИНИ ПРОЕКТУ ОБЛАСНОГО БЮДЖЕТУ, 

ЗАПРОВАДЖЕНІ НА ЗАКОНОДАВЧОМУ РІВНІ 

 
 З 2020 року припиняється надання субвенцій з державного бюджету 

місцевим бюджетам на здійснення програм соціального захисту населення, а саме 

на: 

- надання пільг та житлових субсидій населенню на оплату житлово-

комунальних послуг, придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і 

скрапленого газу; 

- 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; 

- 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, 

підтримку малих групових будинків.  

Видатки на ці цілі здійснюватимуться Міністерством соціальної політики 

України за окремою бюджетною програмою державного бюджету. 

 У 2020 році для області зменшено на 52 відс. обсяг додаткової дотації 

з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення переданих з державного 

бюджету видатків з утримання закладів освіти та охорони здоров’я та змінено 

підхід до її розподілу. 

З 2020 року додаткова дотація розподіляється між місцевими бюджетами в 

таких пропорціях: 

10 відсотків обсягу - пропорційно до питомої ваги кількості наявного 

населення області станом на 1 січня року, що передує плановому; 

40 відсотків обсягу - пропорційно до питомої ваги приведеного індексу 

відносної податкоспроможності зведеного бюджету області; 

50 відсотків обсягу – пропорційно до питомої ваги кількості учнів закладів 

загальної середньої та професійної (професійно-технічної) освіти станом на 

1 січня року, що передує плановому. 

 Встановлюються прямі міжбюджетні відносини між державним, 

обласним бюджетами та бюджетом Драбівської селищної об’єднаної 

територіальної громади за результатами перших місцевих виборів 30 червня 2019 

року. 
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 З 1 квітня 2020 року із обласного бюджету переходять на 

фінансування до Національної служби здоров’я України 2 багатопрофільні 

лікарні, 7 спеціалізованих закладів, 1 стоматологічна поліклініка та Обласний 

центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф. Медична субвенція з 

державного бюджету передбачена лише на І квартал. 

Видаткова частина проекту обласного бюджету обрахована з урахуванням 

пропозицій головних розпорядників коштів, врахованих у бюджетних запитах, 

виходячи із прогнозованого обсягу доходів. 

При формуванні видаткової частини враховано розмір: 

мінімальної заробітної плати з 1 січня –  4 723 грн на місяць; 

посадового окладу працівника 1 тарифного розряду ЄТС –  2 102 грн; 

прожиткового мінімуму на одну особу в розрахунку на місяць: 

з 1 січня 2020 року — 2 027 гривень, з 1 липня — 2 118 гривень, з 1 грудня — 

2189 гривень, а для основних соціальних і демографічних груп населення: 

 дітей віком до 6 років: з 1 січня 2020 року — 1 779 гривень, з 1 липня —  

1 859 гривень, з 1 грудня — 1 921 гривня; 

 дітей віком від 6 до 18 років: з 1 січня 2020 року — 2 218 гривень,  

з 1 липня — 2 318 гривень, з 1 грудня — 2 395 гривень; 

 працездатних осіб: з 1 січня 2020 року — 2 102 гривні, з 1 липня —  

2 197 гривень, з 1 грудня — 2 270 гривень; 

 осіб, які втратили працездатність: з 1 січня 2020 року — 1 638 гривень,  

з 1 липня — 1 712 гривень, з 1 грудня — 1 769 гривень. 

 

Для розрахунку потреби в коштах на оплату комунальних послуг та 

енергоносіїв застосовано коефіцієнт в середньому 1,082 до очікуваного 

використання у 2019 році. 

Обсяг видаткової частини обласного бюджету на 2020 рік визначено у сумі 

2 943 602,3 тис. грн, з яких 2 020 565,6 тис. грн – видатки загального фонду, 

923 036,7 тис. грн – видатки спеціального фонду, у тому числі бюджет розвитку – 

60 132,0  тис. грн.  

Обсяг кредитування визначено у сумі 2 918,4 тис. грн, у тому числі надання 

кредитів з обласного бюджету – 3 522,4 тис. грн, повернення кредитів –  

604,0 тис. грн. 

 

Бюджетні показники обласного бюджету за 2018, 2019, 2020 бюджетні періоди 

в розрізі класифікації видатків та кредитування бюджету 

 
Код бюджетної класифікації 2018 2019 2020 

Код Назва 
План План 

Проект 

бюджету 

тис. грн тис. грн тис. грн 

0100 Державне управління 17 628,0  21 915,5  24 267,0 

1000 Освіта* 744 148,4   832 541,4  846 441,9 

2000 Охорона здоров’я 1 037 965,2  1 183 919,9  548 643,0 

3000 Соціальний захист та соціальне забезпечення* 263 061,6  315 378,0 326 969,8 

4000 Культура i мистецтво 91 414,8  104 339,5  111 275,2 

5000 Фiзична культура i спорт 34 489,5  40 011,8  46 589,9 

6000 Житлово-комунальне господарство 139,8  225,9  269,2 
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Код бюджетної класифікації 2018 2019 2020 

Код Назва 
План План 

Проект 

бюджету 

тис. грн тис. грн тис. грн 

7000 Економічна діяльність 403 417,3  570 467,0 758 176,7 

7100 
Сільське, лісове, рибне господарство та 

мисливство 

0,0  50,0  50,0 

7300 Будівництво та регіональний розвиток 190,3  60 957,5 16 157,0 

7400 
Транспорт та транспортна інфраструктура, 

дорожнє господарство 

394 451,3  488 369,6  733 791,0 

7600 
Інші програми та заходи, пов'язані з 

економічною діяльністю 

8 775,7  21 089,9  8 178,7 

8000 Інша діяльність 67 024,6  31 113,4  35 553,4 

8100 
Захист населення і територій від надзвичайних 

ситуацій техногенного та природного характеру 

1 057,6  1 089,0  1 895,0 

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

8300 
Охорона навколишнього природного 

середовища  

18 870,0  19 415,0  20 696,0 

8400 Засоби масової інформації 1 249,0  1 362,4  1 962,4 

8700 Резервний фонд 45 800,0  9 199,0  11 000,0 

9000 Міжбюджетні трансферти 5 546 846,2  4 077 702,2  245 416,3 

9100 Дотації 244 237,0  220 632,3  139 373,8 

9200 Субвенції  5 187 977,0  3 857 069,9  106 042,5 

  Всього видатків 8 206 135,4   7 177 614,5 2 943 602,3 

  Кредитування 2 039,6  3 069,9  2 918,4 

  ВСЬОГО 8 208 175,0   7 180 684,4 2 946 520,7 

* видатки у співставних умовах 

Відповідно до частини 4 ст. 77 Бюджетного кодексу України  у 

першочерговому порядку 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. 

У повному обсязі забезпечена потреба по бюджетних установах у видатках на 

оплату енергоносіїв та комунальних послуг у діючих на даний час умовах. 
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На фінансування заходів та утримання закладів в галузі освіти передбачено 

846 441,9 тис. грн (31,3 відс.), охорони здоров’я – 548 643,0 тис. грн (20,3 відс.), 

соціального захисту та соціального забезпечення – 326 969,8 тис. грн (12,1 відс.), 

культури і мистецтва – 111 275,2 тис. грн (4,1 відс.), фізичної культури і спорту – 

46 589,9 тис. грн (1,7 відс.), державне управління – 24 267,0 тис. грн (0,9 відс.), 

транспорту та  транспортної  інфраструктури, дорожнього господарства – 

733 791,0 тис. грн (27,2 відс.), інші видатки  – 63 126,6 тис. грн (2,4 відс.). 

 
Дотримано соціальну орієнтованість бюджету – 60,5 відс. власних видатків  

(1 634 127,0 тис. грн) планується на захищені статті бюджету. 

За економічною структурою в обласному бюджеті видатки розподіляються 

наступним чином: 1 020 388,5 тис. грн – видатки на заробітну плату з 

нарахуваннями (37,8 відс. загального обсягу видатків), на оплату комунальних 

послуг та енергоносіїв – 196 251,4 тис. грн (7,3 відс.), медикаменти та 

перев'язувальні матеріали – 43 382,6 тис. грн (1,6 відс.), продукти харчування – 

116 692,3 тис.грн (4,3 відс.), вищі заклади освіти I-IV рівнів акредитації – 

257 412,2 тис. грн (9,5 відс.), резервний фонд – 11 000,0 тис. грн (0,4 відс.), інші 

поточні видатки – 196 792,4 тис. грн (7,3 відс.), видатки розвитку – 

859 185,0 тис. грн (31,8 відс.). 

ЧЕРКАСЬКА ОБЛАСНА РАДА 

По головному розпоряднику коштів – Обласна рада на 2020 рік по 

загальному фонду передбачені видатки в обсязі 32 375,7 тис. грн.  

За бюджетною програмою «Організаційне, інформаційно-аналітичне та 

матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, 

районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад»  
передбачено на утримання апарату обласної ради – 22 912,4 тис. грн, що на  

3 023,6 тис. грн, або 15,2 відс. більше в порівнянні з бюджетом 2019 року.  
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Видатки на заробітну плату обраховані на 47 штатних посад і визначені в сумі 

14 409,8 тис. грн. 

Для проведення розрахунків по комунальних послугах та енергоносіях 

плануються асигнування в сумі 869,8 тис. грн. 

Видатки на виконання обласних програм прогнозовані в розмірі  

9 463,3тис. грн, що на 24,9 відс. менше видатків 2019 року.  

За бюджетними програмами «Інша діяльність у сфері державного 

управління» і «Членські внески до асоціацій органів місцевого 

самоврядування» на виконання Програми підтримки органів місцевого 

самоврядування у Черкаській області на 2017-2020 роки передбачено  

1 463,3 тис. грн.  

За бюджетною програмою “Інші заходи, пов'язані з економічною 

діяльністю” передбачені видатки у сумі 5 500,0 тис. грн, що на 2 560,0 тис. грн  

менше затвердженого показника на 2019 рік, з них: 

5 418,0 тис. грн – для фінансової підтримки комунальних підприємств  

Управління по експлуатації Будинку Рад і об’єктів обласної комунальної 

власності та АТП Черкаської обласної ради у межах виконання Програми 

фінансової підтримки підприємств спільної власності територіальних громад сіл, 

селищ, міст Черкаської області на 2019-2021 роки. 

82,0 тис. грн – на виконання Програми ефективного використання 

орендованих цілісних майнових комплексів підприємств спільної власності 

територіальних громад сіл, селищ та міст Черкаської області на 2019-2020 роки на 

фінансування заходів із повернення орендованих цілісних майнових комплексів 

обласної комунальної власності. 

За бюджетною програмою «Інші заходи у сфері соціального захисту і 

соціального забезпечення» для надання матеріальної допомоги населенню 

передбачено 2 500,0 тис. грн.  

ЧЕРКАСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ 

По головному розпоряднику коштів –  Обласна державна адміністрація  

на 2020 рік по загальному фонду передбачені видатки в обсязі 5 954,5 тис. грн та 

1 014,2 тис. грн по спеціальному фонду за рахунок власних надходжень 

бюджетних установ, в т.ч.: 

за бюджетною програмою «Забезпечення діяльності інших закладів у 

сфері соціального захисту і соціального забезпечення» для забезпечення 

оперативного розгляду органами виконавчої влади звернень, що подаються 

громадянами, підприємствами, установами та організаціями, фізичними  

особами – підприємцями обласному контактному центру передбачено  

3 014,7 тис. грн. на виконання програми участі Черкаської області у Національній 

системі опрацювання звернень до органів виконавчої влади; 

за бюджетною програмою «Підвищення кваліфікації, перепідготовка 

кадрів закладами післядипломної освіти» на фінансування обласного центру 

перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників органів державної влади, 

органів місцевого самоврядування, державних підприємств, установ і організацій 

по загальному фонду передбачено 2 939,8 тис. грн. 
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Видатки спеціального фонду формуються за рахунок надання платних 

послуг, в т.ч. навчання на платній основі та здачі в оренду приміщень. На 2020 рік 

обсяг видатків спеціального фонду по обласному центру перепідготовки та 

підвищення кваліфікації працівників органів  державної влади, органів місцевого 

самоврядування, державних підприємств, установ і організацій –  

1 014,2 тис. грн. 

ДЕПАРТАМЕНТ ОСВІТИ І НАУКИ ЧЕРКАСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ 

ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ 

У цілому обсяг видатків загального фонду обласного бюджету по 

головному розпоряднику коштів – Департаменту освіти і науки 

облдержадміністрації визначено в сумі 729 099,0 тис. грн. Видатки спеціального 

фонду за рахунок власних надходжень бюджетних установ заплановані в сумі 

47 215,1 тис. грн. 

За рахунок вказаних видатків утримуватимуться 45 навчальних закладів,  

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

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

закладів, 6 вищих навчальних закладів І-ІІ рівнів акредитації, інститут 

післядипломної освіти педагогічних працівників та централізована бухгалтерія. 

На виплату заробітної плати буде спрямовано 410 316,8 тис. грн  

(60,0 відс. загального обсягу видатків галузі без сум субвенції), з них по вищих 

навчальних закладах І-ІІ рівнів акредитації (далі – ВНЗ) – 72 274,2 тис. грн.  

Витрати на харчування вихованців шкіл-інтернатів, навчально-

реабілітаційних центрів, дитячого будинку 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 75 грн для дітей з цілодобовим перебуванням 

у закладі (вартість у листопаді 2019 року становить 70 грн) та днів відвідування 

навчального закладу (кількість днів відвідування обраховано індивідуально по 

кожному закладу). На означені цілі буде спрямовано 41 679,7 тис. грн, у тому 

числі у ВНЗ – 1 657,4 тис. грн. 

На придбання медикаментів для навчальних закладів передбачено  

1 546,6 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 – 57,6 тис. грн. 

Для оплати комунальних послуг та енергоносіїв передбачаються 

асигнування у сумі 67 432,6 тис. грн, у тому числі для ВНЗ – 8 112,8 тис. грн. 

Розрахунок витрат здійснено з урахуванням їх фактичного споживання у 2019 

році та очікуваного підвищення тарифів у 2020 році. 

На виплату стипендій студентам і учням вищих та професійно-технічних 

навчальних закладів передбачаються видатки у сумі 45 928,6 тис. грн, з них для 

студентів ВНЗ – 21 372,3 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. 
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На утримання інтернатних навчальних закладів передбачено видатки у 

сумі 310 062,8 тис. грн, з них розрахункові видатки на дівчат становитимуть в 

межах 43 відс. (1312 осіб), на хлопців – 57 відс. (1753 осіб). Середні витрати на 

1 вихованця в рік становитимуть в межах 101,2  тис. грн. 

Для надання позашкільної освіти та проведення заходів з позашкільної  

роботи  заплановано 13 976,3 тис. грн. До роботи планується залучити 1480 осіб, 

з них 48 відс. дівчат та 52 відс. хлопців. Середні витрати на 1 особу в рік 

становитимуть 9,4 тис грн. 

Для забезпечення функціонування професійно-технічних навчальних 

закладів передбачено видатки в сумі 210 751,9 тис. грн. Середні витрати на 1 

учня в рік – 42,6 тис. грн.   

У 2020 році очікуваний випуск кваліфікованих робітників становитиме 

1807 осіб, з них 706 дівчат (39 відс.) та 1101 хлопців (61 відс.). 

Видатки на підготовку кадрів вищими навчальними закладами І-ІІ рівнів 

акредитації по загальному фонду заплановані в обсязі 120 973,2 тис. грн. 

У складі видатків на забезпечення діяльності інших закладів освіти 

передбачені видатки на утримання централізованої бухгалтерії – 2 074,0 тис. грн. 

На інші освітні програми передбачено 368,4 тис. грн, які будуть 

спрямовані на: 

˗ виплату обласних стипендій переможцям ІІІ етапу Всеукраїнських 

учнівських олімпіад та ІІ етапу конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт 

учнів-членів Малої академії наук протягом вересня-грудня 2020 року 

(запроваджені з 1 вересня 2006 року розпорядженням голови 

облдержадміністрації від 12.12.2005 №576 зі змінами) – 181,9 тис. грн; 

˗ виплату 10 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“ – 50,0 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) – 136,5 тис. грн. 

На проведення обласних та участь у всеукраїнських спортивних змаганнях 

серед учнівської молоді (43 заходи) передбачено 291,3 тис. грн.  

 

Субвенції з обласного бюджету  

В обсязі видатків загального фонду передбачено 253,5 тис. грн на виплату 

61 обласної стипендії переможцям ІІІ  етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад 

та ІІ етапу конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів-членів Малої 

академії наук за січень-червень 2020 року шляхом надання субвенції місцевим 

бюджетам області. 

 

Субвенції з обласного бюджету за рахунок субвенцій з державного 

бюджету 

Передбачено надання субвенцій місцевим бюджетам області за рахунок 

відповідних субвенцій з державного бюджету, а саме на: 

˗ державну підтримку особам з особливими освітніми потребами – 

6 488,4 тис. грн, з них 63,9 тис. грн – нерозподілений залишок на обласному 

бюджеті; 
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˗ оплату праці з нарахуваннями педагогічних працівників інклюзивно-

ресурсних центрів – 34 618,4 тис. грн, з них 11 467,5 тис. грн – нерозподілений 

залишок на обласному бюджеті; 

˗ оплату праці з нарахуваннями педагогічних працівників, які 

забезпечують здобуття загальної середньої освіти у приватних денних закладах 

загальної середньої освіти – 3 776,8 тис. грн. 

УПРАВЛІННЯ ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я ЧЕРКАСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ 

ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ 

У цілому обсяг видатків загального фонду обласного бюджету по 

головному розпоряднику коштів – Управлінню охорони здоров’я 

облдержадміністрації визначено в сумі 562 966,9 тис. грн. Видатки спеціального 

фонду складають 79 425,1 тис. грн, з них 19 892,9 тис. грн за рахунок  власних 

надходжень бюджетних установ та 59 532,2 тис. грн – надходження бюджету 

розвитку. 

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) 57 114,2 тис. грн, в тому числі освітня субвенція з державного 

бюджету – 4 446,7 тис. грн. 

Видатки спеціального фонду по них 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  

2020 рік обсяг видатків спеціального фонду по галузі „Освіта“ заплановано в сумі 

18 393,4 тис. грн. 

Видатки по галузі „Охорона здоров’я“ на 2020 рік передбачені в сумі 

547 143,5 тис. грн, в тому числі: 

 медична субвенція з державного бюджету, визначена на формульній 

основі і врахована у Законі України "Про Державний бюджет України на 2020 рік" 

для обласного бюджету Черкаської області на І квартал 2020 року у сумі 

236 209,9 тис. грн; 

 додаткова дотація з державного бюджету місцевим бюджетам на 

здійснення переданих з державного бюджету видатків з утримання закладів освіти 

та охорони здоров’я – 71 810,3 тис. грн; 

 кошти обласного бюджету – 191 591,1 тис. грн; 

 субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на розвиток 

системи екстреної медичної допомоги – 47 532,2 тис. грн. 

Зазначені кошти буде спрямовано на видатки І кварталу 2020 року для 

забезпечення установ, що з 1 квітня 2020 року переходять на фінансування з НСЗУ 

(2 багатопрофільних лікарні, 7 спеціалізованих закладів, 1 стоматполіклініка та 

Обласний центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф), утримання 

13 установ, що фінансуватимуться з обласного бюджету, пільгове 

зубопротезування та оплату комунальних послуг та енергоносіїв закладів охорони 

здоров’я, що знаходяться у комунальній власності Черкаської обласної ради.  

Це дасть змогу забезпечити в повному обсязі видатки на заробітну плату з 

нарахуваннями за обов’язковими складовими та оплату комунальних послуг та 

енергоносіїв.  



18 

На реалізацію у 2020 році Закону України "Про екстрену медичну 

допомогу" у видатках обласного бюджету за рахунок коштів медичної субвенції 

передбачені асигнування на І квартал 2020 року у сумі 37 994,6 тис. грн. 

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 – 9 660,5 тис. грн, на виплату щомісячної державної допомоги ВІЛ-

інфікованим дітям – 113,9 тис. грн. 

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

2020 році планується спрямувати 22 955,7 тис. грн.  

Із обсягу видатків, передбачених на медикаментозне забезпечення, 

планується спрямувати на придбання слухових апаратів – 80,0 тис. грн, очних 

протезів – 18,0 тис. грн, кардіостимуляторів та витратних матеріалів для 

кардіохірургії – 620,5 тис. грн,  ендопротезів – 60,0 тис. грн, коронарної 

ангіографії – 80,0 тис. грн. 

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

профілактичних закладах (без обласного госпіталю ветеранів війни) 

прогнозуються в середньому в розмірі 56,78 грн, дитячих санаторіях – 3,94 грн, по 

обласному госпіталю ветеранів війни – 49,61 грн. 

На забезпечення харчуванням хворих у лікувальних закладах та інших 

установах охорони здоров’я за рахунок коштів обласного бюджету передбачено 

22 415,0 тис. грн. У 2020 році планується забезпечити харчування 1 ліжко-дня по 

лікувально-профілактичних закладах (без обласного госпіталю ветеранів війни) в 

середньому в розмірі 30,70 грн, дитячих санаторіях – 55,29 грн, по обласному 

госпіталю ветеранів війни – 55,00 грн. 

Управлінням охорони здоров'я обласної державної адміністрації 

здійснюється гендерний аналіз видатків, які спрямовуються закладами, для 

забезпечення лікування жінок та чоловіків по галузі „Охорона здоров’я“.  

У 2020 році планується провести санаторне оздоровлення 6 тис. дітей. За 

попередньою оцінкою чисельність дівчаток становитиме 49,6 %, хлопців – 50,4 %. 

На забезпечення перебування дітей в 4 санаторіях планується забезпечити видатки 

на харчування 55,29 грн та медикаменти 3,94 грн на 1 дитину в день незалежно від 

статі. 

У 2020 році по Будинку дитини заплановано перебування 105 дітей, в тому 

числі 59 хлопчиків та 46 дівчат. Орієнтовні витрати на забезпечення 1 дитини на 

рік становитимуть 277,3 тис. грн. 

Протягом І кварталу 2020 року в обласній стоматологічній поліклініці 

планується надати стоматологічну допомогу 20,8 тис. пацієнтам, з яких орієнтовне 

співвідношення чоловіків до жінок становитиме 44,8 % до 55,2 %, при цьому 

видатки на лікування хворих становитимуть на рівні 125 грн на 1 хворого 

незалежно від статі. 

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 12 667,6 тис. грн, КЗ «Черкаський 

обласний інформаційно-аналітичний центр медичної статистики» – 

5 950,3 тис. грн, КЗ «База спеціального медичного постачання» – 4 249,8 тис грн, 
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КНП «Черкаський обласний центр громадського здоров'я Черкаської обласної 

ради» – 11 218,9 тис. грн. 

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

загальному фонду передбачено видатки на проведення зубопротезування 

пільгових категорій населення в сумі 456,9 тис. грн. 

По видатках бюджету розвитку передбачено 59 532,2 тис. грн, в тому числі 

за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на розвиток 

системи екстреної медичної допомоги – 47 532,2 тис. грн, на фінансування 

обласної програми „Трансплантація аутологічних гемопоетичних стовбурових 

клітин кісткового мозку та периферичної крові“  на 2019-2023 роки – 

12 000,0 тис. грн. 

За рахунок власних надходжень бюджетних установ до спеціального фонду 

по галузі у 2020 році планується спрямувати 1 499,5 тис. грн. 

 

Субвенції з обласного бюджету за рахунок субвенцій з державного 

бюджету 

На І квартал 2020 року за рахунок субвенції з місцевого бюджету на 

здійснення переданих видатків у сфері охорони здоров’я за рахунок коштів 

медичної субвенції передбачено цільові видатки на лікування хворих на цукровий 

та нецукровий діабет у сумі 8 589,9 тис. грн. Розподіл коштів здійснено 

відповідно до кількості хворих на підставі даних реєстру пацієнтів станом на 

01.11.2019. 

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 1 222,9 тис. грн (забезпечення річної потреби у видатках на оплату 

комунальних послуг та енергоносіїв та інших видатків протягом І кварталу 

2020 року), у тому числі: 

бюджету м. Умань – 489,3 тис. грн; 

Чернігівському обласному бюджету – 733,6 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 

 на надання медичної допомоги хворим нефрологічного профілю (на умовах 

співфінансування) – 8 176,2 тис. грн. Розподіл між бюджетами районів, міст та 

об’єднаних територіальних громад проведено, виходячи з кількості хворих 
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нефрологічного профілю та кількості процедур, які планується провести хворим у 

І кварталі 2020 року; 

 на виконання обласної програми медикаментозного забезпечення 

хворих із трансплантованими органами на 2017-2020 роки (на умовах 

співфінансування) – 252,4 тис. грн. Розподіл видатків проведено виходячи з 

вартості лікування пацієнтів, які знаходилися на обліку станом на 01.11.2019. 

ДЕПАРТАМЕНТ СОЦІАЛЬНОГО ЗАХИСТУ НАСЕЛЕННЯ ЧЕРКАСЬКОЇ 

ОБЛАСНОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ  

По головному розпоряднику коштів –  Департаменту соціального захисту 

населення облдержадміністрації по загальному фонду передбачені видатки у 

сумі 293 142,7  тис. грн. Видатки спеціального фонду за рахунок власних 

надходжень бюджетних установ заплановані в сумі 38 751,3 тис. грн.  

На утримання Смілянського дитячого будинку-інтернату по загальному 

фонду передбачено – 20 181,8 тис. грн. 

Це дозволить забезпечити повноцінну діяльність установи, виплату 

заробітної плати за обов’язковими складовими та оплату комунальних послуг та 

енергоносіїв в повному обсязі, збільшити в порівнянні з минулим роком видатки 

на медикаменти на 37,8 тис. грн, продукти харчування – 183,4 тис. грн, 

забезпечивши дотримання натуральних добових норм. 

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

медикаментах та харчуванню становитиме відповідно 10,95 грн (бюджет  2019 

року – 10,38 грн) та 79,11 грн (бюджет 2019 року – 74,98 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 189 дітям з вадами фізичного та 

розумового розвитку, зокрема 147 хлопцям та 42 дівчатам. Видатки у розрахунку 

на 1 дитину в середньому складуть 124,0 тис. грн (видатки загального та 

спеціального фондів), зокрема на забезпечення медикаментами – близько  

4,0 тис. грн, харчуванням – 30,5 тис. грн. 

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 

211 068,7 тис. грн. 

Це дозволить забезпечити повноцінну діяльність бюджетних установ, 

виплату в повному обсязі заробітної плати за обов’язковими складовими та 

оплату комунальних послуг та енергоносіїв, збільшити в порівнянні з минулим 

роком видатки на медикаменти на 188,5 тис. грн, продукти харчування –  

814,3 тис. грн, забезпечивши дотримання натуральних добових норм. 

З урахуванням видатків спеціального фонду вартість одного ліжко-дня по 

медикаментах та харчуванню становитиме відповідно 10,48 грн (бюджет  

2019 року – 9,93 грн) та 53,01 грн (бюджет  2019 року – 50,27 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 
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безпеки 2 101 особі, які не можуть вести самостійний спосіб життя через похилий 

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

1 225 чоловікам та 876 жінкам. Видатки у розрахунку на 1 підопічного складуть в 

межах 117,0 тис. грн на рік (видатки загального та спеціального фондів), зокрема 

на забезпечення медикаментами – 3,8 тис. грн, харчуванням – 19,3 тис. грн. 

На утримання Центру по нарахуванню та здійсненню соціальних виплат по 

загальному фонду передбачається 10 209,1 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 

5 184,1 тис. грн. За рахунок цих коштів планується забезпечити виплату 

заробітної плати за обов’язковими складовими та оплату комунальних послуг та 

енергоносіїв в повному обсязі. 

Обласним соціальним гуртожитком для дітей-сиріт та дітей, позбавлених 

батьківського піклування, обласним центром соціально-психологічної допомоги 

та обласним центром "Матері та дитини" планується надати послуги 130 особам, 

зокрема 37 чоловікам, 93 жінкам. Видатки на рік у розрахунку як на 1 чоловіка, 

так як і на 1 жінку складуть в межах 24,7 тис. грн.  

Середній розмір заробітної плати працівників закладів соціального захисту 

населення планується на рівні 5 400 грн. 

На фінансову підтримку статутної діяльності громадських організацій осіб з 

інвалідністю і ветеранів передбачено 1 133,1 тис. грн (в рамках виконання 

обласної комплексної програми «Турбота» на 2014-2020 роки). 

На фінансування інших заходів у сфері соціального захисту і соціального 

забезпечення передбачено 5 200,0 тис. грн (в рамках виконання обласної 

комплексної програми «Турбота» на 2014-2020 роки для надання матеріальної 

допомоги громадянам області). 

 

Кредитування 

За бюджетною програмою „Надання довгострокових кредитів 

громадянам на будівництво/реконструкцію/придбання житла“ передбачені  

видатки, які будуть спрямовані на надання кредитів учасникам АТО та членам їх 

сімей у рамках виконання Обласної програми забезпечення учасників АТО та 

членів їх сімей житлом у 2015 - 2020 роках: 

по загальному фонду у  сумі 1 996,7 тис. грн, що на 3,3 тис. грн менше 

затвердженого показника на 2019 рік; 

по спеціальному фонду у сумі 120,0 тис. грн, за рахунок коштів, які 

планується одержати від повернення кредитів, наданих у попередні роки, що на 

60,0 тис. грн більше затвердженого показника на 2019 рік. 

За бюджетною програмою „Витрати, пов’язані з наданням та 

обслуговуванням пільгових довгострокових кредитів, наданих громадянам на 

будівництво/реконструкцію/придбання житла“ передбачені видатки у сумі 

126,9 тис. грн, що на 3,3 тис. грн більше від затвердженого показника на 2019 рік, з 

розрахунку 6 відс. від загального обсягу коштів загального та спеціального фонду, 

передбачених на надання кредитів. 
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Субвенції з державного бюджету 

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 22 729,4 тис. грн.  Розподіл субвенції буде здійснено у порядку, визначеному 

Кабінетом Міністрів України.  

 

Субвенції з обласного бюджету іншим місцевим бюджетам на 

здійснення програм та заходів: 
˗ на компенсаційні виплати особам з інвалідністю на бензин, ремонт, 

технічне обслуговування автомобілів, мотоколясок і на транспортне 

обслуговування; поховання учасників бойових дій та осіб з інвалідністю 

внаслідок війни; встановлення телефонів особам з інвалідністю I і II груп –  

2 235,9 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 (кошти зарезервовані по обласному бюджету). 

У рамках обласної комплексної програми "Турбота": 

˗ на пільгове медичне обслуговування осіб, які постраждали внаслідок 

Чорнобильської катастрофи – 13 153,7 тис. грн. Розподіл субвенції здійснено з 

урахуванням кількості громадян, постраждалих внаслідок Чорнобильської 

катастрофи І та ІІ категорій; 

˗ виплату щомісячної допомоги (стипендії) політичним в'язням і 

репресованим, які проживають на території області  – 1 176,0 тис. грн.  Розподіл 

коштів здійснено виходячи з кількості отримувачів допомоги; 

˗ виплату щомісячної фінансової допомоги (стипендії) воїнам ОУН-УПА, 

які проживають на території області, – 144,0 тис. грн. 

 

СЛУЖБА У СПРАВАХ ДІТЕЙ ЧЕРКАСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ 

ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ 

По головному розпоряднику коштів – Служба у справах дітей 

облдержадміністрації передбачені видатки у сумі 17 446,4 тис. грн.  

За бюджетною програмою «Утримання закладів, що надають соціальні 

послуги дітям, які опинились у складних життєвих обставинах, підтримка 

функціонування дитячих будинків сімейного типу та прийомних сімей» на 

утримання 2-х центрів соціально-психологічної реабілітації дітей передбачається 

спрямувати 17 272,3 тис. грн. 

Це дозволить забезпечити повноцінну діяльність бюджетних установ, 

збільшити у порівнянні з 2019 роком видатки на заробітну плату на 640,0 тис. грн 

(8 відс.) та здійснити в повному обсязі оплату комунальних послуг та 



23 

енергоносіїв. Вартість діто-дня по харчуванню становитиме близько 106 грн, що 

дозволить забезпечити дотримання натуральних добових норм. 

Середній розмір заробітної плати працівників центрів соціально-

психологічної реабілітації дітей планується на рівні 8 180 грн. 

За рахунок вищезазначених видатків центрами соціально-психологічної 

реабілітації дітей планується забезпечити рівні права хлопчиків і дівчаток у 

отриманні якісних соціальних послуг. Так, послуги центрів планується надати 174 

хлопцям та 163 дівчатам, видатки на обслуговування однієї особи на рік складуть 

в межах 51,3 тис. грн, з них 10,4 тис. грн на забезпечення їх харчуванням. 

За бюджетною програмою «Заходи державної політики з питань дітей та їх 

соціального захисту» на проведення заходів, спрямованих на подолання дитячої 

бездоглядності і безпритульності, забезпечення правової та соціальної адаптації 

неповнолітніх заплановано 174,1 тис. грн, що на 5,5 відс. більше призначень  

2019 року. 

ДЕПАРТАМЕНТ КУЛЬТУРИ ТА ВЗАЄМОЗВ’ЯЗКІВ З ГРОМАДСЬКІСТЮ 

ЧЕРКАСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ 

По головному розпоряднику коштів – Департаменту культури та 

взаємозв’язків з громадськістю облдержадміністрації по загальному фонду 

передбачені кошти у сумі 147 551,0 тис. грн, спеціальному – 1 781,3 тис. грн. 

На забезпечення діяльності обласних бібліотек, музеїв, заповідників,  

обласного центру народної творчості, фінансової підтримки театрів, обласної 

філармонії та об’єднання художніх колективів за загальним фондом передбачені 

видатки у сумі 103 309,0 тис. грн, спеціальним – 1 599,8 тис. грн. 

За рахунок цих коштів планується забезпечити за обов’язковими 

складовими виплату заробітної плати з нарахуваннями, забезпечити в повному 

обсязі оплату комунальних послуг та енергоносіїв. Видатки на охорону музеїв, 

державних історико-культурних заповідників та інших бюджетних установ 

обласної комунальної власності враховані в сумі 870,0 тис. грн.  

Видатки на підписку періодичних видань обласних бібліотек передбачені по 

спеціальному фонду у сумі 399,8 тис. грн. 

За рахунок коштів на фінансування діяльності бібліотек планується 

забезпечити обслуговування 79,1 тис. читачів обласних бібліотек, з них чоловіків 

– 39,5 тис. (49,9 відс.), середні витрати на 1 чоловіка 285,0 грн та 39,6 тис.  

(50,1 відс.) жінок, середні витрати на 1 жінку 358,0  грн. 

Заплановано, що вистави та концерти в обласних театрах, обласній 

філармонії, об’єднання художніх колективів відвідають 250,6 тис. осіб, з них 

чоловіків 120,0 тис. осіб (47,9 відс.) та жінок 130,6 тис. осіб (52,1 відс.). В 

середньому витрати в розрахунку на одного відвідувача становитимуть 203 грн. 

По обласних музеях та заповідниках прогнозовано  407,7  тис. відвідувачів, 

з них чоловіків  –  203,0 тис. осіб (50,2 відс.) та жінок –  204,7 тис. осіб (49,8 відс.), 

в середньому витрати в розрахунку на одного відвідувача становитимуть 63,3 грн. 

На проведення культурно-мистецьких заходів (відзначення державних свят, 

пам’ятних дат, вшанування пам’яті видатних осіб) передбачено видатки на рівні   

3 850,8 тис. грн.  
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На виплату обласних персональних стипендій та премій, які встановлені 

відповідно до рішень обласної ради, передбачені видатки в сумі 426,3 тис. грн. 

На утримання Черкаського та Уманського музичних училищ по загальному 

фонду передбачені видатки у сумі 35 913,2 тис. грн, по спеціальному  

181,5 тис. грн. Зазначені кошти будуть спрямовані на заробітну плату з 

нарахуваннями, оплату комунальних послуг та енергоносіїв, виплату стипендій та 

утримання закладів.  

За рахунок коштів по галузі передбачається забезпечити навчання  

391 студента в зазначених вище училищах, з них чоловіків – 163 (41,9 відс.), 

середні витрати на 1 студента чоловіка 90,9 тис. грн та 228 (58,1 відс.) жінок, 

середні витрати на 1 студентку жінку 91,9 тис. грн. 

Передбачаються кошти на виконання обласних програм: 

  поліпшення кінообслуговування населення на 2014-2020 роки –  

746,9 тис. грн. 

 підтримка діяльності творчих спілок Черкаської області на 2017-2021 

роки – 181,9 тис. грн. 

 розвитку громадянського суспільства – 1 160,5 тис. грн (щорічний 

обласний конкурс з відбору соціальних проектів неурядових організацій –  

1 100,0 тис. грн; проведення щорічного обласного форуму інститутів 

громадянського суспільства – 60,5 тис. грн). 

 поповнення бібліотечних фондів Черкаської області на 2018-2023 роки – 

200,0 тис. грн. 

 розвитку інформаційного простору Черкаської області на 2019-2023 

роки – 1 962,4 тис. грн (на інформаційні послуги з інформування громадськості 

про події та заходи суспільно-політичного життя регіону, досягнення та 

перспективи соціально-економічного розвитку області, надані електронними, 

друкованими та Інтернет - засобами масової інформації шляхом створення 

тематичних програм враховані видатки в сумі 900,0 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  962,4 тис. грн; на 

нагородження переможців щорічного огляду-конкурсу видавничих організацій в 

номінаціях та щорічного творчого конкурсу редакцій друкованих, електронних 

засобів масової інформації, творчих працівників – 100,0 тис. грн) 

УПРАВЛІННЯ У СПРАВАХ СІМ’Ї, МОЛОДІ ТА СПОРТУ ЧЕРКАСЬКОЇ 

ОБЛАСНОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ 

У цілому обсяг видатків загального фонду обласного бюджету по 

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

спорту облдержадміністрації визначено в сумі 58 669,6 тис. грн. Видатки 

спеціального фонду за рахунок власних надходжень бюджетних установ 

заплановані в сумі 362,9 тис. грн. 

По головному розпоряднику коштів на виконання молодіжних програм та 

заходів передбачені кошти в сумі 12 280,6 тис. грн, що на 7,6 відс. більше плану 

на 2019 рік. 

За рахунок зазначених коштів надаватиметься фінансова підтримка 

Черкаському обласному молодіжному ресурсному центру в сумі 2 268,2 тис. грн. 
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Фінансуватиметься проведення ряду заходів із забезпечення рівних прав 

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

оздоровлення і відпочинку дітей тощо. 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. 

Передбачені видатки для надання десяти премій, заснованих обласною 

радою, за особливі заслуги у розбудові молодіжної політики в області  у розмірі 

5 550  грн кожна (55,5 тис. грн). 

До заходів молодіжної політики та національно-патріотичного виховання 

планується залучити понад 15 тис. учасників та охопити понад 33 тис. глядачів. В 

середньому витрати в розрахунку на одного учасника становитимуть близько 200 

грн. 

Заплановано забезпечити відпочинок та оздоровити 795 дітей, з них 

хлопчиків – 397 осіб, дівчаток – 398 осіб. Середні витрати в  розрахунку на одну 

дитину становитимуть 8,9 тис. грн. 

На реалізацію заходів програми національно-патріотичного виховання дітей 

та молоді Черкаської області на 2017-2020 роки в бюджеті передбачено 

1 979,0  тис. грн. 

На фінансування галузі “Фізична культура і спорт” по загальному фонду 

заплановані видатки у сумі 45 935,7 тис. грн, що на 16,6 відс. більше плану на 

2019 рік. За рахунок власних надходжень бюджетних установ заплановано 

видатки спеціального фонду у сумі 362,9 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. 

В загальному обсязі заплановані видатки на виплату щомісячних стипендій, 

заснованих обласною радою, двадцяти п’яти перспективним спортсменам області, 

з них трьом спортсменам-інвалідам. Двадцять стипендій у розмірі мінімальної 

заробітної плати кожна, п’ять –  у подвійному розмірі (1 700,3 тис. грн). 

У проведенні навчально-тренувальних зборів і змагань запланована участь 

4,9 тис. спортсменів, з яких 4,1 тис. – чоловіки, 0,8 тис. – жінки. Витрати з 

розрахунку на одного учасника становитимуть 1,4 тис. грн. 

До спортивних заходів з реабілітації інвалідів планується залучити 555 осіб, з 

них 115 – жінок, 440 – чоловіків. Витрати з розрахунку на одного учасника в 

середньому становитимуть 0,6 тис. грн. 

 

Субвенції з обласного бюджету іншим місцевим бюджетам на здійснення 

програм та заходів 

З обласного бюджету передбачено надання субвенцій місцевим бюджетам 

області за наступними напрямами: 
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190,0 тис. грн для нагородження комплектами ігрової форми та 

спортивним інвентарем переможців та призерів обласного конкурс-огляду на 

кращу організацію роботи з розвитку футболу серед спортивних організацій 

області. Розподіл коштів буде здійснено за результатами конкурсу; 

120,0 тис. грн на виплати для ДЮСШ, які за рейтингом з олімпійських та 

неолімпійських видів спорту в області посіли 1-3 місце, для закупівлі спортивного 

інвентарю і обладнання, спортивної форми. Розподіл коштів буде здійснено за 

результатами рейтингу; 

65,0 тис. грн для нагородження грошовою премією команд - переможців 

обласних змагань «Найспортивніше село Черкащини» у межах виконання 

Програми підтримки органів місцевого самоврядування у Черкаській області на 

2017-2020 роки. Розподіл коштів буде здійснено за результатами змагань.  

 

Кредитування 

За бюджетною програмою „Надання пільгових довгострокових кредитів 

молодим сім'ям та одиноким молодим громадянам на 

будівництво/придбання житла“ у рамках фінансування Обласної програми 

забезпечення молоді житлом на 2018-2022 роки передбачені видатки: 

по загальному фонду у сумі 921,7 тис. грн, що на 2,7 тис. грн менше 

затвердженого показника на 2019 рік на надання кредитів молодим сім’ям; 

по спеціальному фонду у сумі 384,0 тис. грн за рахунок коштів, від 

повернення кредитів, наданих у попередні роки, що на 49 тис. грн більше 

затвердженого показника на 2019 рік. 

За бюджетною програмою „Витрати, пов’язані з наданням та 

обслуговуванням пільгових довгострокових кредитів, наданих громадянам 

на будівництво/реконструкцію/придбання житла“ передбачені видатки у сумі 

78,3 тис. грн, що на 2,7 тис. грн більше від затвердженого показника на 2019 рік, з 

розрахунку 6 відс. від загального обсягу коштів загального та спеціального фонду, 

передбачених на надання кредитів молодим сім’ям.  

ДЕПАРТАМЕНТ МІСТОБУДУВАННЯ, АРХІТЕКТУРИ, БУДІВНИЦТВА ТА 

ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА ЧЕРКАСЬКОЇ 

ОБЛАСНОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ 

У цілому обсяг видатків загального фонду обласного бюджету  

по головному розпоряднику коштів – Департаменту містобудування, 

архітектури, будівництва та житлово-комунального господарства 

облдержадміністрації визначено в сумі 16 470,982 тис. грн. Видатки 

спеціального фонду заплановані в сумі 20 590,0 тис. грн. 

 

Загальний фонд 

За бюджетною програмою «Реалізація інших заходів щодо соціально-

економічного розвитку територій» кошти у сумі 253,982 тис. грн 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“. 

За бюджетною програмою «Співфінансування інвестиційних проектів,  

що реалізуються за рахунок коштів державного фонду регіонального 
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розвитку» передбачаються кошти на 2020 рік у сумі 15 903,0 тис. грн для 

виконання положень частини 3 статті 24
1
 Бюджетного кодексу України в частині 

забезпечення співфінансування проектів Державного фонду регіонального 

розвитку.  

За бюджетною програмою «Інші субвенції з місцевого бюджету» 

передбачені видатки по загальному фонду у сумі 250,0 тис. грн на фінансування 

обласної Програми підвищення енергоефективності та зменшення споживання 

енергоносіїв Черкаської області на 2011-2020 роки. Субвенція буде розподілена за 

поданням місцевих органів влади, виходячи з фактичних обсягів коштів місцевих 

бюджетів, виділених на відшкодування відсотків за отримані банківські кредити  

на впровадження енергозберігаючих заходів.  

На виконання обласної цільової програми підтримки індивідуального 

житлового будівництва на селі «Власний дім» за бюджетною програмою 

«Витрати, пов’язані з наданням та обслуговуванням пільгових 

довгострокових кредитів, наданих громадянам на будівництво/ 

реконструкцію/придбання житла» передбачені видатки у сумі 64,0 тис. грн  

(на 37,3 тис. грн більше від затвердженого показника на  2019 рік).   

 

Спеціальний фонд 

За бюджетною програмою «Охорона та раціональне використання 

природних ресурсів» передбачені видатки у сумі 20 590,0 тис. грн, що  

на 1 305,0  тис. грн більше від затвердженого показника на 2019 рік. 

За рахунок зазначених коштів буде забезпечено фінансування 

природоохоронних проектів та заходів після пооб’єктного їх розподілу.  

 

Кредитування 

За бюджетною програмою «Надання довгострокових кредитів 

індивідуальним забудовникам житла на селі» передбачені видатки у сумі 

100,0 тис. грн, які будуть спрямовані на надання кредитів індивідуальним 

забудовникам житла на селі відповідно до Обласної цільової програми підтримки 

індивідуального житлового будівництва на селі «Власний дім» (на 200,0 тис. грн 

менше від затвердженого показника на 2019 рік). 

ДЕПАРТАМЕНТ ІНФРАСТРУКТУРИ, РОЗВИТКУ ТА УТРИМАННЯ 

МЕРЕЖІ АВТОМОБІЛЬНИХ ДОРІГ ЗАГАЛЬНОГО КОРИСТУВАННЯ 

МІСЦЕВОГО ЗНАЧЕННЯ ЧЕРКАСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ ДЕРЖАВНОЇ 

АДМІНІСТРАЦІЇ 

За бюджетною програмою «Утримання та розвиток автомобільних доріг 

та дорожньої інфраструктури за рахунок субвенції з державного бюджету» 

передбачено 733 791,0 тис. грн 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 (далі – Субвенції), що на 245 421,4 тис. грн 

більше затвердженого показника на 2019 рік. 
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ДЕПАРТАМЕНТ АГРОПРОМИСЛОВОГО РОЗВИТКУ ЧЕРКАСЬКОЇ 

ОБЛАСНОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ 

 

Видатки для Департаменту агропромислового розвитку 

облдержадміністрації передбачені в сумі 2 156,0 тис. грн, у тому числі загальний 

фонд – 2 050,0 тис. грн, спеціальний фонд – 106,0 тис. грн. 

Загальний фонд 

За бюджетною програмою „Реалізація програм в галузі сільського 

господарства“ передбачені видатки в сумі 50,0 тис. грн (на рівні затвердженого 

показника на 2019 рік) на фінансування обласної Програми створення 

регіональної системи дорадчої служби для розвитку та підтримки фермерських 

господарств, сільськогосподарських виробничих та обслуговуючих кооперативів 

у Черкаській області на 2018-2020 роки (на забезпечення проведення навчальних 

курсів та семінарів для суб’єктів господарювання, що провадять діяльність у 

сільській місцевості, з питань прибуткового ведення господарства, організацію 

підготовки та проведення науково-практичних конференцій з актуальних питань 

розвитку сільськогосподарського виробництва). 

На виконання Програми підтримки розвитку сільськогосподарських 

обслуговуючих кооперативів та сімейних фермерських господарств у Черкаській 

області на період до 2020 року за бюджетною програмою „Інші субвенції з 

місцевого бюджету“ передбачені видатки в сумі 2 000,0 тис. грн (на рівні 

затвердженого показника на 2019 рік) без розподілу.  

Розподіл та використання субвенції здійснюється відповідно до Порядку, 

затвердженого розпорядженням обласної державної адміністрації від 09.09.2019 

№ 554, на умовах співфінансування у співвідношенні не більше 70 відс. з 

обласного бюджету, решта – кошти місцевих бюджетів або одержувачів. 

 

Спеціальний фонд 

За бюджетною програмою „Охорона та раціональне використання 

природних ресурсів“ передбачені видатки в сумі 106,0 тис. грн, що на  

24 тис. грн менше у порівнянні із затвердженим показником на 2019 рік (за 

рахунок надходжень до обласного бюджету коштів від відшкодування втрат 

сільськогосподарського і лісогосподарського виробництва). 

 

ДЕПАРТАМЕНТ РЕГІОНАЛЬНОГО РОЗВИТКУ ОБЛАСНОЇ ДЕРЖАВНОЇ 

АДМІНІСТРАЦІЇ 

 

Видатки для Департаменту регіонального розвитку 

облдержадміністрації передбачені по загальному фонду в сумі 2 570,0 тис. грн  

(на 50,0 тис. грн менше затвердженого показника на 2019 рік) за бюджетною 

програмою „Інші заходи, пов'язані з економічною діяльністю“. 

За рахунок зазначеної програми плануються наступні видатки: 

100,0 тис. грн (на 50,0 тис. грн менше затвердженого показника на 2019 рік) 

на виготовлення брошур Програми економічного і соціального розвитку 

Черкаської області на 2020 рік, підготовку статистичної інформації, яка не 
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включена до Плану державних статистичних спостережень, організація та 

проведення конференцій і семінарів-навчань; 

350,0 тис. грн (на рівні затвердженого показника на 2019 рік) на 

фінансування Програми розвитку туризму в Черкаській області на 2018-2020 роки 

(організація та проведення заходів у рамках Дня Європи в Україні, щорічного 

туристичного форуму Черкащини, рекламних прес-турів для представників 

туристичних фірм та засобів масової інформації, участь у виставці UITT, 

здійснення промоції туристичних маршрутів); 

470,0 тис. грн (на рівні затвердженого показника на 2019 рік) на 

фінансування Програми розвитку міжнародного співробітництва та 

міжрегіональної співпраці Черкаської області на 2017 – 2020 роки (організація та 

проведення економічних форумів, забезпечення представницької та 

дипломатичної діяльності обласної державної адміністрації, виготовлення та 

придбання сувенірної продукції та презентаційних матеріалів); 

1 650,0 тис. грн (на рівні затвердженого показника на 2019 рік) на 

фінансування Програми реалізації Стратегії розвитку малого та середнього 

підприємництва Черкаської області на 2018-2020 роки (проведення щорічного 

обласного конкурсу якості продукції, семінарів, тренінгів для представників 

бізнесу, економічного форуму Open.biz в рамках фестивалю „Summer Challenge“, 

фінансову підтримку функціонування Черкаської агенції регіонального розвитку). 

 

УПРАВЛІННЯ ЦИВІЛЬНОГО ЗАХИСТУ ЧЕРКАСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ 

ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ  
 

Видатки для Управління цивільного захисту облдержадміністрації 

передбачені по загальному фонду у сумі 1 895,0 тис. грн, що на 1 069,0 тис. грн 

більше затвердженого показника на 2019 рік, за бюджетною програмою «Заходи 

з організації рятування на водах» на фінансування Програми організації 

рятування людей на водних об’єктах Черкаської області на 2019-2023 роки на 

забезпечення діяльності комунальної водолазно-рятувальної служби Черкаської 

обласної ради. 

 

ДЕПАРТАМЕНТ ФІНАНСІВ ЧЕРКАСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ ДЕРЖАВНОЇ 

АДМІНІСТРАЦІЇ  

 

У цілому обсяг видатків загального фонду обласного бюджету по 

головному розпоряднику коштів – Департамент фінансів облдержадміністрації 

визначено в сумі 150 373,8 тис. грн. 

За бюджетною програмою «Резервний фонд» передбачені видатки по 

загальному фонду у сумі 11 000,0 тис. грн.  

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 

139 373,8 тис. грн. Порядок розподілу дотації затверджено розпорядженням обласної 

державної адміністрації від 29.11.2019 № 792.  
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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. 

 

 

 

 

 

Директор Департаменту фінансів Наталія КРАВЧЕНКО 


