
ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА  
ДО ЗВІТУ ПРО ВИКОНАННЯ ОБЛАСНОГО БЮДЖЕТУ 

ЗА І ПІВРІЧЧЯ 2015 РОКУ 
 

За І півріччя 2015 року до обласного бюджету надійшло 
1 698 981,9 тис. грн., з них надходження до загального фонду 
1 615 937,1 тис. грн., спеціального фонду – 83 044,8 тис. грн. 

За І півріччя 2015 року до загального фонду обласного бюджету надійшло 
185 091,9 тис. грн. власних доходів, що становить 105,1 відс. до завдання на 
звітний період, понад план надійшло 8 990,6 тис. грн. Забезпечено приріст 
надходжень проти відповідного періоду минулого року у співставних умовах на 
10,3 відс.  
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В складі доходів 

обласного бюджету 118 004,4 
тис. грн. податку на доходи 
фізичних осіб, 23 722,9 тис. грн. 
податку на прибуток 
підприємств, 17 118,3 тис. грн. 
рентної плати та плати за 
використання інших природних 
ресурсів, 12 729,4 тис. грн. 
екологічного податку, 13 014,5 
тис. грн. адміністративних 
зборів та платежів та 502,4 тис. 
грн. всіх інших платежів. 

До спеціального фонду 
обласного бюджету надійшло 82 294,8 тис. грн. власних доходів, з них власні 
надходження бюджетних установ – 78 942,1 тис. грн., кошти від відчуження 
майна обласної комунальної власності – 2 164,8 тис. грн., кошти від 
відшкодування втрат сільськогосподарського та лісогосподарського 
виробництва – 1 041,8 тис. грн., всі інші надходження – 146,1 тис. грн.  

У складі доходів враховано 1 430 845,2 тис. грн. міжбюджетних 
трансфертів з державного бюджету (18 193,2 тис. грн. дотації та 
1 412 652,0 тис. грн. субвенцій), 429,5 тис. грн. субвенцій з місцевих бюджетів 
та 320,5 тис.грн. гранту Європейсього союзу. 

Видатки обласного бюджету з урахуванням переданих 
іншим бюджетам трансфертів виконані у сумі 
1 640 550,2 тис. грн., з приростом до аналогічного періоду 

минулого року на 275 012,8 тис. грн. або 20,1 відс. 
Із загального фонду бюджету на утримання установ 

обласного підпорядкування, фінансування обласних 
програм і заходів спрямовано 573 862,9 тис.грн., передано 

міжбюджетних трансфертів іншим бюджетам – 960 123,2 тис.грн. 
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На захищені статті витрат використано 506 458,1 тис. грн., що на 

87 092,8 тис. грн. (20,8  відс.) більше, ніж за аналогічний період минулого року. 
На оплату праці і нарахування на заробітну плату використано 
320 489,8 тис. грн. (+ 40 060,4  тис. грн., або 14,3 відс.), медикаменти та 
перев'язувальні матеріали – 35 119,3 тис. грн. (+7 759,7 тис. грн., 
або 28,4  відс.), продукти харчування – 26 434,7 тис. грн. (+ 4 508,7  тис. грн. 
або 20,6  відс.), оплату комунальних послуг та енергоносіїв – 62 428,3 тис. грн. 
(+25 991,2  тис. грн., або 71,3 відс.), вищі заклади освіти I та II рівнів 
акредитації – 38 900,4 тис. грн. (+ 3 095,9 тис. грн., або 8,6 відс.), соціальне 
забезпечення – 23 085,5 тис. грн. (+ 5 676,9  тис. грн., або 32,6 відс.) 
(додаток 1).  
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Видатки на утримання установ та закладів освіти зросли у порівнянні  

з аналогічним періодом минулого року на 50 333,3  тис. грн., або 32  відс., 
охорони здоров’я – на 42 400,3 млн. грн. (19  відс), соціального захисту та 
соціального забезпечення – на 9 800,7  тис. грн., (22,4 відс.), культури  
і мистецтва – 1 326,1 тис. грн. (6,0 відс.), фізичної культури і спорту – 
2 117,2 тис. грн. (34,8 відс.). 
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На організацію та проведення обласних заходів по КТКВ 250404 "Інші 
видатки" відповідно до розпоряджень обласної державної адміністрації 
спрямовано 176,1 тис. грн., за рахунок коштів резервного фонду використано 
66,7 тис.грн., на реалізацію окремих програм з обласного бюджету 
профінансовано 11 752,4 тис. грн. Детальна інформація щодо використання цих 
коштів наведена в додатках 2-4. 

 
Видатки спеціального фонду обласного бюджету 

(без міжбюджетних трансфертів) за І півріччя 2015 року 
виконані у сумі 100 774,2 тис. грн.  

 
За рахунок власних надходжень бюджетних 

установ зі спеціального фонду обласного бюджету 
профінансовано 83 100,2 тис. грн., у тому числі по 
закладах освіти – 18 417,3 тис. грн., охорони здоров'я – 

37 787,7 тис. грн., соціального захисту та соціального забезпечення – 
14 362,2 тис. грн., культури і мистецтва – 448,5 тис. грн., фізичної культури і 
спорту – 88,6 тис. грн., ветеринарної медицини – 11 995,9 тис.грн. 

Ресурс бюджету розвитку обласного бюджету склав 
30 417,4 тис. грн. (з урахуванням залишку коштів на 
01.01.2015 – 6 335,5 тис. грн.). 

Кошти одержані за рахунок наступних джерел: 
• кошти, передані із загального фонду бюджету – 21 469,6 тис. грн.,  
• повернення кредитів та відсотків за користування кредитом – 

138,1 тис. грн.; 
• кошти від відчуження майна, що перебуває в комунальній власності – 

2 164,8 тис. грн.; 
субвенції з інших бюджетів на виконання інвестиційних проектів – 

309,4 тис. грн. 

Видатки бюджетних 
установ за рахунок 
власних надходжень 

Видатки 
спеціального 

фонду бюджету 

Бюджет 
розвитку 



 6

Видатки бюджету розвитку становлять 22 890,8 тис. грн., з них:  
капітальні вкладення – 4 896,4 тис. грн., 
видатки на природоохоронні заходи – 3 512,0 тис.грн., 
субвенції капітального характеру державному та місцевим бюджетам – 

5 400,6 тис. грн., 
капітальні видатки установ бюджетної сфери – 9 020,6 тис. грн., у т.ч. по 

закладах освіти – 3 320,7 тис. грн., охорони здоров’я – 4 603,2 тис. грн., 
соціального захисту та соціального забезпечення – 920,6 тис. грн., культури – 
96,1 тис.грн., фізичної культури – 80,0 тис. грн., 

внески до статутного фонду комунальних підприємств – 61,2 тис. грн. 
Серед найбільших за обсягом фінансування об’єкти: 
• реконструкція поліклініки під перинатальний центр КЗ “Черкаська 

обласна лікарня Черкаської обласної ради”  по вул. Менделєєва, 3 в м. Черкаси 
– 2 674,5 тис. грн.; 

• придбання медичного обладнання для Черкаського обласного 
кардіологічного центру - 1 249,0 тис.грн.; 

• капітальний ремонт приміщень комунального закладу "Черкаський 
навчально-реабілітаційний центр "Країна добра Черкаської обласної ради" - 
946,6 тис. грн. 

 
За рахунок не використаного станом на 01.01.2015 

залишку коштів спеціального (природоохоронного) фонду та 
грошових стягнень за шкоду, заподіяну від порушення 
природоохоронного законодавства, проведені видатки в сумі 
404,2 тис. грн., з них:  

15,0 тис. грн. – по КТКВ 240601 на фінансування об’єкту“Очисні споруди, 
м. Монастирище – реконструкція (оплата здачі об’єкта в експлуатацію)”; 

389,2 тис. грн. – по КТКВ 250380 для надання субвенцій: 
· Канівському міському бюджету на об’єкти “Реконструкція ділянки 

самопливного каналізаційного колектора на очисні споруди м. Канева в межах 
від музею Т. Г. Шевченка до КНС № 7” (207,1 тис.грн.) та “Проведення 
першочергових невідкладних робіт з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації 
на каналізаційній насосній станції № 2 в м. Канів” (62,1 тис.грн.); 

· Шполянському районному бюджету на видалення та знешкодження 
хімічних засобів захисту рослин, що зберігаються на території району 
(120,0 тис. грн.) 

Повний перелік об’єктів, фінансування яких здійснюється коштами 
бюджету розвитку, та природоохоронних заходів надано в додатку 5. 

 
Відповідно до змін, внесених до Бюджетного кодексу 

України, до обласного бюджету з 2015 року цільові кошти на 
ремонт доріг не надходять. За рахунок залишку коштів станом на 01.01.2015 
погашено заборгованість за відповідні роботи у сумі 53,5 тис.грн. 

Охорона 
навколишнього 
природного 
середовища 

Ремонт доріг 
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На виконання програми молодіжного житлового 
будівництва за рахунок коштів загального фонду бюджету 
надано кредитів у обсязі 413,3 тис. грн.,  

або 87,6 відс. до плану періоду. 
На надання пільгових кредитів індивідуальним сільським забудовникам 

на виконання обласної програми "Власний дім" спрямовано 155,0 тис. грн., 
у тому числі за рахунок коштів загального фонду 120,0 тис. грн. (44,6 відс.), 
спеціального фонду – 35,0 тис. грн. (23,3 відс.).  

На фінансування видатків, пов’язаних з обслуговуванням кредитів, 
із загального фонду бюджету спрямовано 44,0 тис. грн., (100 відс. до плану 
періоду), з них:  

28,0 тис. грн. – за програмою молодіжного житлового будівництва; 
16,0 тис. грн. – за обласною програмою індивідуального житлового 

будівництва на селі „Власний дім”. 
До спеціального фонду бюджету повернуто 229,9 тис. грн. кредитів, 

наданих у минулі роки, в тому числі 174,3 тис. грн. – по обласних програмах 
молодіжного житлового будівництва та забезпечення житлом працівників 
бюджетних установ комунальної власності, 55,6 тис. грн. – на будівництво 
житлово-будівельних кооперативів. 

Крім того, повернуто 165,6 тис. грн. кредитів, наданих індивідуальним 
сільським забудовникам у минулих роках у рамках виконання обласної 
програми "Власний дім". 

Із загального обсягу видатків іншим бюджетам 
протягом звітного періоду з обласного бюджету 
перераховано 965 913,0 тис. грн., у  т.ч.: 

субвенцій з державного бюджету – 947 378,1 тис. грн.; 
субвенцій місцевим бюджетам за рахунок коштів обласного бюджету – 

16 402,6 тис. грн., у тому числі на утримання об’єктів спільного користування 
чи ліквідацію негативних наслідків діяльності об’єктів спільного користування 
– 1 447,9 тис. грн., інших цільових субвенцій місцевим бюджетам – 
14 954,7 тис. грн. (додаток 6); 

субвенції державному бюджету на виконання програм соціально-
економічного та культурного розвитку регіонів – 2 132,3 тис. грн. 

Станом на 01.07.2015 по загальному фонду дебіторська 
заборгованість становила 55,0 тис. грн., кредиторська – 
14 046,5 тис. грн. (додаток 7), з яких 10 974,2 тис. грн. – 

заробітна плата з нарахуванням з терміном виплати у кавітні та 3 072,3 тис. грн. 
заборгованості по інших видатках. По спеціальному фонду дебіторська 
заборгованість рахується у сумі 163,6 тис. грн., кредиторська – 8 081,0 тис. грн. 
(додаток 8). 
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