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Про звіт про виконання
обласного бюджету за 2016 рік
Заслухавши звіт обласної державної адміністрації про виконання обласного
бюджету за 2016 рік, враховуючи висновок постійної комісії з питань соціальноекономічного розвитку, бюджету та фінансів Черкаської обласної ради
від 22.03.2017 № 24/1, обласна рада відмічає.
За звітний період до обласного бюджету надійшло 5 439 386,8 тис. грн.
доходів, з них: до загального фонду – 5 224 903,1 тис. грн., спеціального фонду
– 214 483,7 тис. грн. Із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального
фонду) передано 92 620,7 тис. грн.
У складі доходів обласного бюджету:
доходи загального фонду (без міжбюджетних трансфертів) –
574 705,7 тис. грн.;
доходи спеціального фонду (без міжбюджетних трансфертів) –
190 333,7 тис. грн.;
базова дотація – 26 135,9 тис. грн.;
стабілізаційна дотація – 76 293,3 тис. грн.;
субвенцій з державного бюджету – 4 540 637,5 тис. грн., у тому числі на:
виплату допомоги сім'ям з дітьми, малозабезпеченим сім'ям, інвалідам з
дитинства, дітям-інвалідам, тимчасової державної допомоги дітям та допомоги
по догляду за інвалідами I чи II групи внаслідок психічного розладу –
1 454 981,4 тис. грн.;
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), вивезення
побутового сміття та рідких нечистот – 93 905,7 тис. грн.;
надання пільг та житлових субсидій населенню на придбання твердого та
рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу – 5 046,7 тис. грн.;
придбання витратних матеріалів для закладів охорони здоров'я та
лікарських засобів для інгаляційної анестезії – 548,3 тис. грн.;
освітня субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам –
216 478,3 тис. грн.;
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медична субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам –
648 344,9 тис. грн.;
здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих
територій - 8 976,4 тис. грн.;
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" –
21 351,3 тис. грн.;
виплату грошової компенсації за належні для отримання жилі приміщення
для сімей загиблих осіб, визначених абзацами 5-8 пункту 1 статті 10, а також для
осіб з інвалідністю І-ІІ групи, визначених абзацами 11-14 частини другої статті 7
Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», та
осіб, які втратили функціональні можливості нижніх кінцівок, інвалідність яких
настала внаслідок поранення, контузії, каліцтва або захворювання, одержаних
під час безпосередньої участі в антитерористичній операції, та потребують
поліпшення житлових умов - 12 135,6 тис. грн.;
проведення виборів депутатів місцевих рад та сільських, селищних, міських
голів - 1 147,6 тис. грн.;
субвенції з місцевих бюджетів:
на виконання інвестиційних проектів – 9 202,7 тис. грн.;
інші субвенції - 17 117,6 тис. грн.
грант Європейського Союзу - 4 960,5 тис. грн.
Видатки обласного бюджету проведені у сумі 5 427 097,8 тис. грн., у тому
числі по загальному фонду –
5 136 376,2 тис. грн., спеціальному –
290 721,6 тис. грн.
У складі спеціального фонду обласного бюджету видатки:
бюджетних установ за рахунок власних надходжень – 156 472,6 тис. грн.
бюджету розвитку – 104 706,4 тис. грн.;
на проведення робіт, пов’язаних із будівництвом, реконструкцією,
ремонтом та утриманням автомобільних доріг (за рахунок залишку відповідних
коштів на початок року) – 619,9 тис. грн.;
на охорону навколишнього природного середовища – 23 969,4 тис. грн.;
за рахунок гранту Європейського Союзу – 5 573,2 тис. грн.
Із загального обсягу видатків іншим бюджетам протягом звітного періоду
з обласного бюджету перераховано:
стабілізаційної дотації – 50 972,6 тис. грн.;
субвенцій з державного бюджету – 3 762 130,4 тис. грн.;
субвенцій за рахунок коштів обласного бюджету – 58 630,0 тис. грн.
Надано кредитів із загального фонду – 564,7 тис. грн., спеціального фонду
– 850,4 тис. грн. Повернуто кредитів до спеціального фонду – 1 104,4 тис. грн.
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Відповідно до пункту 17 частини першої статті 43 Закону України
“Про місцеве самоврядування в Україні”, частини четвертої статті
80 Бюджетного кодексу України обласна рада вирішила:
Затвердити звіт обласної державної адміністрації про виконання обласного
бюджету за 2016 рік:
загальний фонд – по доходах у сумі 5 224 903,1 тис. грн., по видатках –
5 136 376,2 тис. грн., кредитуванню – 564,7 тис. грн., з перевищенням доходів
над видатками (профіцитом) у сумі 87 962,2 тис. грн.;
спеціальний фонд – по доходах у сумі 214 483,7 тис. грн., по видатках –
290 721,6 тис. грн., кредитуванню – - («мінус») 1 954,8 тис. грн., з перевищенням
видатків над доходами (дефіцитом) у сумі 75 983,9 тис. грн.
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