
 

ЧЕРКАСЬКА ОБЛАСНА РАДА 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

01.03.2019 № 29-32/VII 

 

 

Про звіт про виконання 

обласного бюджету за 2018 рік 

 

Заслухавши звіт Черкаської обласної державної адміністрації про 

виконання обласного бюджету за 2018 рік, враховуючи висновок постійної 

комісії з питань соціально-економічного розвитку, бюджету та фінансів 

Черкаської обласної ради від 27.02.2019 року № 71/1, обласна рада відмічає. 

За звітний період до обласного бюджету надійшло 8 554 118,3 тис. грн 

доходів, з них: до загального фонду –  7 925 264,3 тис. грн, спеціального фонду – 

628 854,1 тис. грн. Із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального 

фонду) передано 197 074,4 тис. грн. 

У складі доходів обласного бюджету: 

доходи загального фонду (без міжбюджетних трансфертів) – 

955 341,0тис. грн; 

доходи спеціального фонду (без міжбюджетних трансфертів) – 

208 342,3 тис. грн; 

базова дотація – 11 152,7 тис. грн; 

додаткова дотація з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення 

переданих з державного бюджету видатків з утримання закладів освіти та 

охорони здоров'я – 632 997,0 тис. грн; 

стабілізаційна дотація – 8 346,6 тис. грн; 

субвенцій з державного бюджету – 6 706 806,4 тис. грн, у тому числі 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 I чи II групи внаслідок психічного розладу, компенсаційної 

виплати непрацюючій працездатній особі, яка доглядає за особою з інвалідністю 

І групи, а також за особою, яка досягла 80-річного віку – 1 603 692,1 тис. грн; 

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 
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багатоквартирним будинком, вивезення побутового сміття та рідких нечистот – 

3 202 292,4 тис. грн; 

надання пільг та житлових субсидій населенню на придбання твердого  

та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу  – 116 884,5 тис. грн; 

придбання медикаментів та виробів медичного призначення  

для забезпечення швидкої медичної допомоги – 4 378,3 тис. грн; 

реалізацію заходів, спрямованих на розвиток системи охорони здоров'я  

у сільській місцевості – 40 419,5 тис. грн; 

придбання ангіографічного обладнання – 11 538,0 тис. грн; 

відшкодування вартості лікарських засобів для лікування окремих 

захворювань – 31 438,4 тис. грн; 

придбання витратних матеріалів для закладів охорони здоров'я  

та лікарських засобів для інгаляційної анестезії – 599,0 тис. грн; 

модернізацію та оновлення матеріально-технічної бази професійно-

технічних навчальних закладів – 2 929,7 тис. грн; 

освітня субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам – 

202 077,3 тис. грн; 

медична субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам – 

936 448,9 тис. грн; 

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 – 12 749,4 тис. грн; 

здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих 

територій – 11 308,0 тис. грн; 

надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами – 

6 206,3 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", 

оплату послуг із здійснення патронату над дитиною та виплату соціальної 

допомоги на утримання дитини в сім'ї патронатного вихователя –  

29 847,7 тис. грн; 

виплату грошової компенсації за належні для отримання жилі приміщення 

для внутрішньо переміщених осіб, які захищали незалежність, суверенітет  

та територіальну цілісність України і брали безпосередню участь  

в антитерористичній операції у період іі проведення, та визнані особами  

з інвалідністю внаслідок війни ІІІ групи відповідно до пунктів 11-14 частини 

другої статті 7 або учасниками бойових дій відповідно до пунктів 19-20 частини 

першої статті 6 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії  

їх соціального захисту», та які потребують поліпшення житлових умов –  

947,1 тис. грн; 
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виплату грошової компенсації за належні для отримання жилі приміщення 

для сімей загиблих осіб, визначених абзацами 5-8 пункту 1 статті 10 Закону 

України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту", для осіб  

з інвалідністю І-ІІ групи, яка настала внаслідок поранення, контузії, каліцтва  

або захворювання, одержаних під час безпосередньої участі в антитерористичній 

операції, забезпечення її проведення, визначених пунктами 11-14 частини другої 

статті 7 Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального 

захисту", та які потребують поліпшення житлових умов – 46 319,0 тис. грн; 

виплату грошової компенсації за належні для отримання жилі приміщення 

для сімей загиблих учасників бойових дій на території інших держав, 

визначених у абзаці першому пункту 1 статті 10 Закону України "Про статус 

ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту", для осіб з інвалідністю  

І-ІІ групи з числа учасників бойових дій на території інших держав, які стали 

інвалідами внаслідок поранення, контузії, каліцтва або захворювання, 

пов’язаних з перебуванням у цих державах, визначених пунктом 7 частини 

другої статті 7 Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії  

їх соціального захисту", та які потребують поліпшення житлових умов –  

5 103,6 тис. грн; 

погашення різниці між фактичною вартістю теплової енергії, послуг  

з централізованого опалення, постачання гарячої води, централізованого 

водопостачання та водовідведення, постачання холодної води та водовідведення 

(з використанням внутрішньобудинкових систем), що вироблялися, 

транспортувалися та постачалися населенню, бюджетним установам  

і організаціям та/або іншим підприємствам теплопостачання, централізованого 

питного водопостачання та водовідведення, які надають такі послуги,  

та тарифами, що затверджувалися та/або погоджувалися органами державної 

влади чи місцевого самоврядування – 9 346,0 тис. грн; 

проведення виборів депутатів місцевих рад та сільських, селищних, міських 

голів – 5 363,3 тис. грн; 

забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти 

«Нова українська школа» – 35 466,6 тис. грн; 

фінансове забезпечення будівництва, реконструкції, ремонту і утримання 

автомобільних доріг загального користування місцевого значення, вулиць і доріг 

комунальної власності у населених пунктах – 391 451,3 тис. грн; 

субвенцій з місцевих бюджетів – 31 132,3 тис. грн, у тому числі: 

здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих 

територій – 120,0 тис. грн; 

фінансове забезпечення будівництва, реконструкції, ремонту і утримання 

автомобільних доріг загального користування місцевого значення, вулиць і доріг 

комунальної власності у населених пунктах – 9 538,8 тис. грн; 

здійснення природоохоронних заходів – 592,9 тис. грн; 

на співфінансування інвестиційних проектів – 10 449,4 тис. грн; 

інші субвенції з місцевих бюджетів – 10 431,2 тис. грн 
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Видатки обласного бюджету проведені у сумі 8 399 172,4 тис. грн, у тому 

числі по загальному фонду – 7 650 243,4 тис. грн, спеціальному – 

748 929,0 тис. грн. 

У складі спеціального фонду обласного бюджету видатки: 

бюджетних установ за рахунок власних надходжень – 147 595,0 тис. грн 

бюджету розвитку – 195 498,3 тис. грн; 

на утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої 

інфраструктури – 376 246,7 тис. грн; 

на охорону навколишнього природного середовища – 17 193,1 тис. грн. 

Із загального обсягу видатків іншим бюджетам протягом звітного періоду 

з обласного бюджету перераховано 5 597 962,4 тис. грн: 

дотації 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 – 305 737,0 тис. грн; 

субвенції державному бюджету на виконання програм соціально-

економічного та культурного розвитку регіонів – 15 105,5 тис. грн; 

субвенцій на здійснення програм та заходів за рахунок субвенцій  

з державного бюджету – 5 205 175,9 тис. грн; 

субвенцій місцевим бюджетам за рахунок коштів обласного бюджету – 

71 944,0 тис. грн. 

Надано кредитів із загального фонду – 1 743,3 тис. грн, спеціального – 

26,4 тис. грн Повернуто кредитів до спеціального фонду – 997,5 тис. грн. 

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 2018 рік: 

загальний фонд – по доходах у сумі 7 925 264,3 тис. грн, по видатках –  

7 650 243,4 тис. грн, кредитуванню – 1 743,3 тис. грн, з перевищенням доходів 

над видатками (профіцитом) у сумі 273 277,6 тис. грн; 

спеціальний фонд – по доходах у сумі 628 854,1 тис. грн, по видатках –  

748 929,1 тис. грн, кредитуванню – - («мінус») 971,1 тис. грн, з перевищенням 

видатків над доходами (дефіцитом) у сумі 119 103,9 тис. грн. 

 

 

 

 

Перший заступник голови обласної ради В. Тарасенко 


