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ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА ДО ЗВІТУ 
ПРО ВИКОНАННЯ ОБЛАСНОГО БЮДЖЕТУ 

ЗА 2016 РІК 
За 2016 рік до обласного бюджету надійшло 

5 439 386,8 тис. грн., в т.ч.: 
власні надходження – 765 039,3 тис. грн. (122,7 відс. до 

показників розпису на рік); 
базової дотації – 26 135,9 тис. грн. (100 відс.);  
стабілізаційної дотації – 76 293,3 тис. грн. (100 відс.);  
субвенцій з державного бюджету на виконання загальнодержавних 

програм – 4 540 637,5 тис. грн. (99,9 відс.);  
субвенції з місцевих бюджетів – 26 320,3 тис. грн. (71,0 відс.); 
надходження в рамках програм допомоги і грантів міжнародних 

фінансових організацій та Європейського Союзу – 4 960,5 тис. грн. 
До загального фонду обласного бюджету надійшло 574 705,7 тис. грн. 

власних доходів, що становить 115,0 відс. до завдання на звітний період, понад 
план надійшло 75 135,9 тис. грн. Досягнуто приросту надходжень порівняно з 
відповідним періодом 2015 року на 50,0 відс.  

 В складі доходів обласного 
бюджету 421 314,4 тис. грн. 
податку на доходи фізичних 
осіб, 69 422,7 тис. грн. 
податку на прибуток 
підприємств, 45 313,2 
тис. грн. рентної плати та 
плати за використання 
інших природних ресурсів, 
26 356,1 тис. грн. плати за 
надання адміністративних 
послуг, 9 032,9 тис. грн. 
плати за розміщення 
тимчасово вільних коштів 
бюджету, 2 260,1 тис. грн. 
плати за передане в оренду 
майно обласної комунальної 
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власності, 1 006,3 тис. грн. всіх інших надходжень. 
 

До спеціального фонду 
обласного бюджету 
надійшло 190 333,7 тис. грн. 
власних доходів. У складі 
доходів власні надходження 
бюджетних установ – 
159 810,6 тис. грн., 
екологічний податок – 
30 021,8 тис. грн., кошти від 
відшкодування втрат 
сільськогосподарського та 

лісогосподарського 
виробництва – 206,3 тис. 
грн., всі інші надходження – 
295 тис. грн.  

 
 

Видатки обласного бюджету виконані у обсязі  
5 427 097,8 тис. грн., що становить 99,2 відс. до призначень 
на рік. 

 
ЗАГАЛЬНИЙ ФОНД 

Видатки загального фонду обласного бюджету виконані у сумі  
5 136 376,2 тис.грн., що становить 98,4 відс. до уточнених річних призначень. 

 

Видатки 
бюджету 
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Із загального фонду бюджету на утримання установ обласного 
підпорядкування, фінансування обласних програм і заходів спрямовано 
1 300 368,5 тис.грн., передано міжбюджетних трансфертів іншим бюджетам – 
3 836 007,6 тис.грн. Крім того, до бюджету розвитку (спеціального фонду) 
передано 92 620,7 тис. грн.  

 
На захищені статті витрат використано 1 117 947,3 тис. грн. (86,0 відс. 

загального обсягу видатків). У співставних умовах (за вирахуванням переданих 
на міста обласного значення установ професійно-технічної освіти) зросли 
видатки на заробітну плату, на яку використано 536 670,0 тис. грн., що на 
74 989,5 тис. грн., або 16,2 відс. більше минулорічного показника, медикаменти 
та перев’язувальні матеріали – 168 724,8 тис. грн. (приріст 58 399,7 тис. грн., 
або 52,9 відс.), продукти харчування – 71 312,0 тис. грн. (9 330,7 тис. грн., або 
15,1 відс.), підготовку кадрів вищими навчальними закладами І–ІІ рівнів 
акредитації – 82 680,7 тис.грн. (2 128,5 тис. грн., або 2,6 відс.), оплату 
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комунальних послуг та енергоносіїв – 114 032,9 тис. грн. (3 815,6 тис.грн., або 
3,5 відс.), соціальне забезпечення (матеріальні допомоги, стипендії) – 
30 509,5 тис. грн. (1 914,1 тис.грн., або 6,7 відс.), У зв’язку з законодавчим 
зменшенням відсотку нарахувань на заробітну плату в 2016 році ці видатки 
скоротились на 66 913,1 тис. грн. або 37,0 відс. до рівня 114 017,4 тис. грн. 

На утримання установ та закладів освіти спрямовано 25,2 відс. загального 
обсягу видатків, охорони здоров’я – 55,3 відс., соціального захисту та 
соціального забезпечення – 11,1 відс., культури і мистецтва – 4,0 відс., фізичної 
культури і спорту – 1,5 відс., інші галузі – 2,9 відс. 

 

Державне управління 
На утримання обласної ради використано 5 882,5 тис. грн., або 98,4 відс. 

до призначень на рік з урахуванням внесених змін.  
За рахунок цих коштів на оплату праці (з нарахуваннями) використано 

3 470,9 тис. грн., оплату комунальних послуг та енергоносіїв – 600,3 тис. грн., 
придбання канцелярського приладдя, запасних частин до оргтехніки, оплату 
послуг зв’язку, ремонту та обслуговування комп’ютерної техніки, 
експлуатаційних та транспортних послуг – 1 811,3 тис. грн. 

Освіта 
На утримання закладів освіти обласного підпорядкування за загальним 

фондом спрямовано 328 219,8 тис. грн., або 93,8 відс. до уточнених планових 
призначень на рік. У складі видатків 132 880,7 тис. грн., або 40,5 відс. кошти 
освітньої субвенції.  

По Управлінню освіти і науки облдержадміністрації асигнування 
використані в сумі 271 799,5 тис. грн., або 92,7 відс. до уточнених призначень. 
За рахунок цих коштів утримувалися 1 дитячий будинок, 16 шкіл-інтернатів,  
3 навчально-реабілітаційні центри, 3 позашкільні навчальні заклади, 2 вищих 
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навчальних заклади І-ІІ рівнів акредитації, 9 професійно-технічних навчальних 
закладів, інститут післядипломної освіти педагогічних працівників, 
централізована бухгалтерія та обласна психолого-медико-педагогічна 
консультація. 

Видатки на утримання інтернатних закладів профінансовані в сумі 
166 306,6 тис. грн., що становить 91,5 відс. до уточнених призначень. 

По КТКВ 070401 “Позашкільні заклади освіти, заходи із позашкільної 
роботи з дітьми” видатки використані у сумі 5884,3 тис. грн. (97,4 відс. до 
уточнених призначень). 

За КТКВ 070501 “Професійно-технічні заклади освіти” профінансовано 
видатки у сумі 58 576,4 тис.грн., що становить 92,0 відс. від уточнених 
планових призначень. 

За КТКВ 070601 на утримання вищих навчальних закладів І-ІІ рівнів 
акредитації використано 28676,4 тис. грн. (99,9 відс. від уточненого плану). 

По функції 070806 «Інші заклади освіти» використані кошти у сумі  
912,1 тис. грн. (99,2 відс. до уточнених призначень) на утримання обласної 
психолого-медико-педагогічної консультації.  

На придбання обладнання та інших предметів довгострокового 
користування, проведення реконструкції та капітальних ремонтів закладів 
освіти обласного підпорядкування використано 6 706,3 тис. грн. 

Проведено капітальні ремонти приміщень 15 закладів освіти на загальну 
суму 6 403,5 тис.грн., придбано обладнання та предмети довгострокового 
користування для 8 закладів на суму 302,8 тис. грн. 

По Управлінню охорони здоров’я облдержадміністрації  
на утримання двох вищих навчальних закладів І-ІІ рівнів акредитації видатки 
профінансовані у сумі 35 051,7 тис. грн. (99,4 відс. до уточнених призначень), 
на утримання центру підвищення кваліфікації лікарів – 697,5 тис. грн. 
(93,2 відс. до уточнених призначень на рік). 

На утримання двох вищих навчальних закладів І-ІІ рівнів акредитації, 
методкабінету та курсів підвищення кваліфікації по управлінню культури 
облдержадміністрації видатки використані в сумі 19631,0 тис. грн.  
(99,1 відс. до уточнених призначень). 

На утримання Черкаського обласного центру перепідготовки та 
підвищення кваліфікації працівників органів державної влади, органів 
місцевого самоврядування, державних підприємств, установ і організацій 
(головний розпорядник коштів – Обласна державна адміністрація) спрямовано 
1040,0 тис. грн. (99,8 відс. до уточнених призначень). 

Охорона здоров’я 
На утримання установ охорони здоров’я обласного підпорядкування 

головному розпоряднику коштів – управлінню охорони здоров’я 
облдержадміністрації по загальному фонду спрямовано 718 757,4 тис. грн., 
що становить 97,2 відс. до уточнених річних призначень. Із загального обсягу 
видатків 5 595 тис. грн. проведено за рахунок коштів цільових субвенцій з 
державного бюджету на придбання витратних матеріалів для закладів охорони 
здоров’я області та лікарських засобів для інгаляційної анестезії, медикаментів 



 6

для забезпечення швидкої медичної допомоги. Кошти медичної субвенції 
використані в сумі 626 831,6 тис. грн., або на 98,6 відс. 

Асигнування, які передбачені на медикаментозне забезпечення хворих, 
використані в сумі 165 273 тис. грн., що становить 23 відс. загального обсягу 
видатків галузі. Із цієї суми 55 035,4 тис. грн. було спрямовано на забезпечення 
інсуліном хворих на цукровий та нецукровий діабет. 

У розрахунку на 1 ліжко-день видатки на медикаменти по лікувально- 
профілактичних закладах (без обласного госпіталю ветеранів війни) склали в 
середньому 31,52 грн., дитячих санаторіях - 4,05 грн., по обласному госпіталю 
ветеранів війни - 43,1 грн. 

На придбання продуктів харчування для потреб закладів охорони здоров’я 
обласного підпорядкування використано 32 684,3 тис. грн. (99,9 відс. до 
уточнених річних призначень). 

У розрахунку на 1 ліжко-день видатки на харчування по лікувально- 
профілактичних закладах (без обласного госпіталю ветеранів війни) склали в 
середньому 20,53 грн., дитячих санаторіях - 42,80 грн., по обласному госпіталю 
ветеранів війни - 35,43 грн. 

На фінансування видатків на оплату енергоносіїв, спожитих установами 
охорони здоров’я обласного підпорядкування, спрямовано 60 870,1 тис. грн., 
або 94 відс. до уточнених річних призначень, що становить 8,5 відс. загальних 
видатків. 

Крім того, на видатки розвитку спрямовано 41 106,1 тис. грн., в тому числі 
за рахунок коштів обласного бюджету – 24 812,9 тис. грн, залишків медичної 
субвенції 2015 року – 10 599,9 тис. грн. та субвенцій з місцевих бюджетів – 
5 693,3 тис. грн.  

Зокрема, обласними закладами охорони здоров’я на 25 480,7 тис. грн. 
придбано медичного обладнання, виробів медичного та лабораторного 
призначення, медичної апаратури, комп’ютерної техніки, меблів, обладнання 
для кухні; 1 010 тис. грн. спрямовано на погашення кредиторської 
заборгованості за обладнання, придбане для комунального закладу "Черкаська 
обласна лікарня Черкаської обласної ради" за КПКВК 2311320 “Субвенція з 
державного бюджету місцевим бюджетам на придбання медичного обладнання 
(мамографічного, рентгенологічного та апаратів ультразвукової діагностики) 
вітчизняного виробництва”; 8 782,6 тис. грн. використано на проведення 
капітальних ремонтів приміщень та медичної апаратури; 869,1 тис. грн. 
спрямовано на реконструкцію даху 6-ти поверхового корпусу КЗ „Черкаський 
обласний госпіталь ветеранів війни Черкаської обласної ради“ та 338,6 тис. грн. 
– на запобігання виникненню надзвичайної ситуації техногенного та 
природного характеру, пов’язаної з руйнуванням покрівлі, системи 
водовідведення будівлі КЗ „Черкаський обласний центр медико-соціальної 
експертизи Черкаської обласної ради“. 

Для медичних установ Черкаської області на придбання 12 стаціонарних 
флюорографів та 1 пересувного флюорографічного кабінету (співфінансування 
проекту ДФРР) спрямовано 4 625 тис. грн.  
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Соціальний захист та соціальне забезпечення  
На соціальний захист та соціальне забезпечення населення за загальним 

фондом спрямовано 144 964,4 тис.грн. (98,2 відс. уточнених призначень на 
даний період). 

По Департаменту соціального захисту населення 
облдержадміністрації у загальному обсязі видатків найбільшу питому вагу 
займають видатки на утримання будинку-інтернату для малолітніх інвалідів та 
13 будинків-інтернатів для літніх людей та інвалідів системи соціального 
захисту населення, на що використано 115 506,3 тис. грн., або 99,7 відс. до 
уточнених призначень. 

Видатки на придбання медикаментів та продуктів харчування для 
підопічних по загальному фонду відповідно склали 2 218,0 тис. грн. та 
10 193,0 тис. грн., по спеціальному фонду – 2 341,1 тис. грн. та 
16 650,5 тис. грн. 

Вартість одного ліжко-дня з врахуванням видатків спеціального фонду по 
медикаментозному забезпеченню склала 5,4 грн., по харчуванню – 31,6 грн. 
Крім того, на харчування підопічних використовувалась продукція власного 
виробництва підсобних господарств. 

З бюджету розвитку на придбання обладнання та предметів 
довгострокового користування, проведення реконструкцій та капітальних 
ремонтів приміщень і котелень, інших заходів з енергозбереження в 
інтернатних закладах спрямовано 2 314,7 тис. грн.  

За рахунок коштів по КТКВ 091209 „Фінансова підтримка громадських 
організацій інвалідів і ветеранів” у сумі 572,2 тис. грн. надавалась фінансова 
підтримка громадським організаціям ветеранів і інвалідів та матеріальна 
допомога їх членам, зокрема: раді обласної організації ветеранів, обласному 
відділенню Всеукраїнського об’єднання ветеранів, обласному товариству 
політв’язнів і репресованих, обласним організаціям інвалідів УТОС та УТОГ, 
обласним організаціям Всеукраїнських організацій „Союз організацій інвалідів 
України”, „Союз Чорнобиль України”, „Захист дітей війни”, „ЮЗЕР”; 
обласному центру навчальної реабілітації інвалідів, обласній організації 
інвалідів „Діти Чорнобиля”, організації людей з обмеженими можливостями 
„День”, обласним організаціям „Надія”, „Перехрестя”, „Ми просто інші” та 
„Асамблея інвалідів Черкащини”; „Союзу учасників бойових дій, ветеранів 
військової служби та правоохоронних органів Черкаської області”, обласній 
організації шахтарів-інвалідів „Шахтар-911”. 

На пільгове медичне обслуговування громадян, які постраждали внаслідок 
Чорнобильської катастрофи, спрямовано 1 455,6 тис. грн., в т.ч. на оплату 
пільгових рецептів на медикаменти – 1 350,6 тис. грн., зубопротезування – 
105,0 тис. грн. 

Крім того, на утримання та діяльність обласного центру соціальних служб 
для сім’ї, дітей та молоді (КТКВ 091101 та КТКВ 091102) використано 
1 201,2 тис. грн., обласного соціального центру матері та дитини (КТКВ 091106) 
– 505,6 тис. грн., центру соціально-психологічної допомоги (КТКВ 091106) – 
521,6 тис. грн., гуртожитку для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського 
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піклування (КТКВ 090700) – 516,8 тис. грн., центру по нарахуванню та 
здійсненню соціальних виплат (КТКВ 091212) – 5 087,0 тис. грн. 

По КТКВ 090412 „Інші видатки на соціальний захист населення” 
проведені видатки в сумі 5 554,0 тис. грн. (у тому числі 2 462,3 тис. грн. по 
головному розпоряднику коштів „Обласна рада” та 3 091,7 тис. грн по 
„Департаменту соціального захисту населення облдержадміністрації”), за 
рахунок яких фінансувалися заходи по соціальному захисту малозабезпечених 
категорій населення, надання матеріальної допомоги переміщеним громадянам 
із АР Крим та східних областей України, учасникам АТО та членам їх сімей, 
надання фінансової підтримки обласній організації Червоного Хреста. 

По обласній державній адміністрації асигнування в сумі 1 419,1 тис. грн. 
(КТКВ 091214) спрямовано на фінансування обласної Програми участі 
Черкаської області у Національній системі опрацювання звернень до органів 
виконавчої влади (забезпечення функціонування обласного контактного 
центру). 

На придбання обладнання для Черкаського обласного контактного центру 
з бюджету розвитку було спрямовано 25,0 тис. грн. 

По розпоряднику коштів „Служба у справах дітей 
облдержадміністрації” використано 6 596,9 тис. грн.  

На утримання 2-х центрів соціально-психологічної реабілітації дітей 
спрямовано 6 496,9 тис. грн. (99,3 відс. до уточненого плану на рік). 

Крім того з бюджету розвитку на капітальний ремонт приміщень центрів 
спрямовано 694,9 тис. грн., на придбання обладнання та предметів 
довгострокового користування, зокрема дитячого ігрового майданчику, – 
103,0 тис. грн. 

Кошти по КТКВ 090802 „Інші програми соціального захисту дітей” у сумі 
100,0 тис. грн. спрямовані для здійснення заходів з подолання дитячої 
бездоглядності і безпритульності, забезпечення правової соціальної адаптації 
неповнолітніх, тощо. 

По управлінню у справах сім’ї, молоді та спорту 
облдержадміністрації асигнування використані в сумі 6 028,1 тис. грн. 
(98,2 відс. до уточненого плану періоду). 

Видатки спрямовані на фінансову підтримку Черкаського обласного 
молодіжного ресурсного центру – 321,4 тис. грн. та фінансування соціальних 
програм у галузі сім’ї, жінок, молоді та дітей – 5 706,7 тис. грн., в т.ч. 
проведення заходів з оздоровлення дітей – 4 853,1 тис. грн. 

Культура і мистецтво 
На утримання установ культури і мистецтва обласного підпорядкування 

та проведення заходів по загальному фонду спрямовано 52 270,1 тис. грн., що 
становить 99,7 відс. до уточнених планових призначень. 

По управлінню культури облдержадміністрації асигнування 
використані на фінансування театрів, бібліотек, музеїв, заповідників, об’єднань 
художніх колективів обласного підпорядкування, обласного центру народної 
творчості та обласної філармонії у сумі 51 394,9 тис. грн., або на 99,7 відс. до 
уточнених планових призначень. 
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За рахунок цих коштів надано фінансову підтримку госпрозрахункових 
установ мистецтва (2 театрам і 2 концертним організаціям) у сумі 
11 694,3 тис. грн., або 100,0 відс. до передбаченого обсягу. На виконання 
обласної програми поліпшення кінообслуговування населення 
КП „Черкасиоблкіно” використано 428,3 тис. грн., що становить 100 відс. до 
уточненого плану. 

На утримання медичної бібліотеки, яка підпорядкована Управлінню 
охорони здоров’я облдержадміністрації і є інформаційною базою для 
розвитку теорії медицини в області, використано 827,2 тис. грн., що становить 
99,7 відс. до уточненого плану на 2016 рік. 

Крім того, по спеціальному фонду використано 10 тис. грн. обласною 
науковою медичною бібліотекою на придбання літератури. 

По головному розпоряднику коштів Департамент інформаційної 
діяльності та комунікацій з громадськістю облдержадміністрації на 
виконання обласної програми розвитку інформаційного простору Черкаської 
області спрямовано 48,0 тис. грн., що становить 100,0 відс. до плану. 

Фізична культура і спорт 
На фінансування видатків з фізичної культури та спорту по загальному 

фонду спрямовано кошти в сумі 18 938,2 тис. грн., або 93,6 відс. до уточненого 
плану. 

По управлінню у справах сім’ї, молоді та спорту облдержадміністрації 
асигнування використані у сумі 18 853,5 тис. грн. 

За рахунок цих видатків на утримання та навчально-тренувальну роботу 
спеціалізованої дитячо-юнацької спортивної школи Олімпійського резерву 
використано 6 334,5 тис. грн.; школи вищої спортивної майстерності – 
3 078,2 тис. грн.; утримання центру з інвалідного спорту і реабілітаційної 
школи та проведення навчально-тренувальних зборів і змагань та заходів з 
інвалідного спорту – 1 846,5 тис. грн., утримання та діяльність центру 
фізичного здоров’я населення „Спорт для всіх” – 760,7 тис. грн.; фінансову 
підтримку дитячо-юнацьких спортивних шкіл, які підпорядковані громадським 
організаціям фізкультурно-спортивної спрямованості – 2 157,8 тис. грн.; 
утримання апарату управління громадських фізкультурно-спортивних 
організацій – 403,1 тис. грн.; фінансову підтримку спортивних споруд – 
149,3 тис. грн. 

На виконання програм та заходів з фізичної культури та спорту 
спрямовано 4 123,4 тис. грн., з яких виплата стипендій перспективним 
спортсменам області – 534,0 тис. грн. 

По Управлінню освіти і науки облдержадміністрації асигнування 
використані в сумі 84,7 тис. грн., або 39,7 відс. до уточнених річних 
призначень. 

Крім того, за рахунок коштів бюджету розвитку спрямовано 
3 598,2 тис. грн., у т.ч. на: 

·  придбання спортивного інвентарю та обладнання 1 256,7 тис. грн.; 
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· виготовлення проектно-кошторисної документації обласною 
спеціалізованою дитячо-юнацькою спортивною школою олімпійського резерву 
на проведення робіт з реконструкції адміністративної будівлі – 724,0 тис. грн., 
будівництво стадіону – 54,2 тис. грн. та критого басейну – 1073,5 тис. грн.; 

·  заміну вікон і дверей обласним центром фізичного здоров’я населення 
„Спорт для всіх“ – 489,8 тис. грн.  

Проведення виборів  
По КТКВ 250203 "Проведення виборів депутатів місцевих рад та 

сільських, селищних, міських голів " (головний розпорядник - Обласна рада) 
здійснено видатки у сумі 5,1 тис. грн., або 99,9 відс. до річних призначень на 
покриття судових витрат відповідно до виконавчих листів Черкаського 
окружного адміністративного суду. 

Резервний фонд 
На ліквідацію надзвичайних ситуацій виділено 2 743,9 тис. грн., з яких 

фактично використано 2 476,4 тис. грн., або 90,3 відс., невикористані кошти в 
сумі 267,5 тис. грн. повернуті до бюджету, з них: 

7,0 тис. грн. – з Жашківського районного бюджету у зв’язку з економією; 
251,9 тис. грн. з Маньківського районного бюджету (51,9 тис. грн. через 

відсутність актів про виконання робіт по відновленню покрівлі Маньківського 
районного військового комісаріату, 200,0 тис.грн. – через відсутність робіт, у 
зв’язку з потребою в додаткових обстеженнях по відновленню фундаменту 
Маньківського НВК „ЗОШ І-ІІІ ступенів-гімназія”); 

8,6 тис.грн. – управлінням цивільного захисту облдержадміністрації у 
зв’язку з економією вартості пального, купівля якого здійснювалась в системі 
ProZorro. 

Деталізація напрямків використання наведена в додатку №2. 

Бюджетні програми (додаток 3) 
· Програма підвищення рівня безпеки дорожнього руху на території області на 

період до 2016 року профінансована у сумі 1 400,0 тис. грн. Кошти використано на 
капітальний ремонт приміщення по вул. Лесі Українки, 21 для організації роботи сервісного 
центру МВС в Черкаській області; 

· Програма забезпечення правопорядку, запобігання і протидії корупції в області 
на 2016-2020 роки профінансована у сумі 1 000,0 тис. грн., в т.ч.: 

- 500,0 тис. грн. - Головному управлінню Національної поліції в Черкаській області на 
придбання причіпа, човна, тента ходового, цифрової камери, брандмауеру та часткової 
оплати спецобладнання; 

- 500,0 тис. грн. - Управлінню Служби безпеки України на придбання засобів та техніки 
спецпризначення; 
· Програма забезпечення функціонування та розвитку мобілізаційної готовності та 

мобілізації, фінансування заходів, спрямованих на підвищення рівня бойової готовності 
військових частин Збройних Сил України, Національної гвардії України та Державної 
прикордонної служби України на 2016 – 2017 роки профінансована у сумі 198,5 тис. грн.: 

- 9,0 тис. грн. – на поточний ремонт автомобільної техніки, яка прибула з зони 
проведення антитерористичної операції (кошти залишились не використаними в 
установі); 
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- 189,5 тис. грн. – на придбання речового майна, предметів, матеріалів та паливно-
мастильних матеріалів; 
· Програма протидії тероризму на території Черкаської області на 2016 рік 

профінансована у сумі 1 000,0 тис. грн. Управлінню Служби безпеки України на придбання 
паливно-мастильних матеріалів та засобів спецпризначення. 

· Комплексна програма функціонування та розвитку системи цивільного захисту 
області, забезпечення мобілізаційної готовності та мобілізації, створення регіонального 
матеріально-технічного резерву щодо попередження і ліквідації надзвичайних ситуацій 
у мирний час та особливий період на 2016-2017 роки профінансована Управлінню 
цивільного захисту облдержадміністрації у сумі 570,0 тис. грн., в т.ч. 500,0 тис. грн. на 
модернізацію обласної системи оповіщення, виготовлення проектно-кошторисної 
документації, придбання обладнання та 70,0 тис. грн. – на придбання паливно-мастильних 
матеріалів для спільного патрулювання Головним управлінням Національної поліції в 
Черкаській області з громадськими організаціями. 

· Обласна цільова програма “Призовна дільниця” на 2014-2016 роки - 22,2 тис.грн. 
Управлінню цивільного захисту Черкаської обласної державної адміністрації (придбання 
письмового приладдя призовникам). 

· Комплексна програма забезпечення техногенної та пожежної безпеки на 
території області, вжиття заходів щодо ліквідації наслідків можливих надзвичайних 
ситуацій та подій на 2016 – 2020 роки – 799,6 тис. грн. Управлінню державної служби 
України з надзвичайних ситуацій у Черкаській області (придбання речового майна, паливно-
мастильних матеріалів, ехолоту поверхневої станції гідроакустичного зв'язку, мотопомпи та 
пожежних рукавів). 

· Програма організації рятування людей на водних об’єктах Черкаської області на 
2014 - 2018 роки – 500,0 тис. грн. Управлінню цивільного захисту Черкаської обласної 
державної адміністрації на утримання комунальної водолазно-рятувальної служби 
Черкаської обласної ради. 

· Програма підвищення якості шкільної природничо-математичної освіти на 
період до 2020 року профінансовано 1 035,5  тис. грн. Управлінню освіти і науки Черкаської 
обласної державної адміністрації для надання субвенцій бюджетам міст та районів: 

- 995,5 тис. грн. на придбання шкільних наборів LEGO з програмним забезпеченням 
загальноосвітнім навчальним закладам міст Черкаси, Золотоноша, Золотоніського, 
Монастирищенського та Тальнівського районів; 

- 40,0 тис. грн. придбання шахових кабінетів загальноосвітнім навчальним закладам 
Городищенського та Христинівського районів; 
· Обласна цільова програма з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації, 

впровадження заходів з енергозбереження та розвитку матеріально-технічної бази 
Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького на 2015 – 2019 
роки 2 500,0 тис. грн. Черкаському національному університету імені Богдана 
Хмельницького (улаштування та благоустрій плацу, капітальний ремонт фойє, технічний 
нагляд, виготовлення проектно-кошторисної документації по плацу та фойє, заміну вікон та 
дверей, придбання аудиторних меблів для військової кафедри, ремонт сходових клітин, 
ремонт кімнати для зберігання зброї, навчальних аудиторій, туалету військової кафедри); 

· Обласна програма „Шкільний автобус” на 2016-2020 роки – 18 100,0 тис. грн. 
Управлінню освіти і науки Черкаської обласної державної адміністрації (надання субвенцій 
бюджетам районів та ОТГ на придбання шкільних автобусів для перевезення дітей, що 
проживають у сільській місцевості на умовах співфінансування, придбано 22 автобуси); 

· Обласна програма впровадження у навчально-виховний процес загальноосвітніх 
закладів інформаційно-комунікаційних технологій «Сто відсотків» на період до 
2018 року – 750,0 тис. грн. Управлінню освіти і науки Черкаської обласної державної 
адміністрації (надання субвенцій бюджетам Городищенського, Монастирищенського, 
Смілянського та Черкаського районів на придбання лінгафонних кабінетів з програмним 
забезпеченням для вивчення іноземних мов на умовах співфінансування); 



 12 

· Програма "Надання медичної допомоги хворим нефрологічного профілю" на 
2014-2017 роки – 22 632,4  тис. грн. Управлінню охорони здоров’я Черкаської 
облдержадміністрації (надання субвенцій бюджетам міст та районів на умовах 
співфінансування). 

· Обласна комплексна програма „Турбота” на 2014 – 2020 роки: 
- 579,3  тис. грн. Управлінню освіти і науки облдержадміністрації для надання субвенцій 
бюджетам міст на фінансову підтримку організації харчування дітей у навчальних 
закладах області, які переміщуються з тимчасово окупованої території України та 
районів проведення антитерористичної операції на територію Черкаської області; 

- 5 469,8  тис. грн. Департаменту соціального захисту населення (3 128,2  тис. грн. - 
надання матеріальної допомоги малозабезпеченим жителям області, учасникам АТО та 
членам їх сімей, переселенцям з Донецької та Луганської областей, 573,6 тис. грн. – на 
фінансову підтримку громадських організацій інвалідів і ветеранів, 468,0 тис. грн. – на 
виплату щомісячної фінансової допомоги (стипендії) політичним в’язням і 
репресованим, які проживають на території області, 1 300,0  тис. грн. – на виплату 
одноразової грошової допомоги в розмірі 50 тис. грн. (п’ятдесят тисяч гривень) членам 
сімей осіб, смерть яких пов’язана з проведенням антитерористичної операції в східних 
регіонах України, а також членам сімей осіб, загибель (смерть) яких пов'язана з 
виконанням обов'язків військової служби або з проходженням військової служби в 
особливий період); 

- 489,5 тис. грн. Управлінню цивільного захисту облдержадміністрації на підтримку 
тимчасово переміщених осіб із зони проведення АТО (проживання, харчування, 
перевезення); 
· Обласна комплексна програма щодо медичного, соціального забезпечення, 

адаптації, психологічної реабілітації, професійної підготовки (перепідготовки) 
учасників антитерористичної операції на 2015-2017 роки – 145,0 тис. грн. Департаменту 
соціального захисту населення Черкаської обласної державної адміністрації для надання 
субвенцій місцевим бюджетам на санаторне лікування учасників АТО в мережі санаторних 
закладів області на умовах співфінансування (міста Черкаси, Золотоноша, Сміла та райони: 
Городищенський, Жашківський, Кам’янський, Лисянський, Маньківський, 
Монастирищенський, Уманський, Христинівський і Черкаський); 

· Обласна програма забезпечення учасників АТО та членів їх сімей житлом у 2015 
- 2020 роках - 96,5 тис.грн. Департаменту соціального захисту населення Черкаської 
обласної державної адміністрації для надання кредитів на умовах співфінансування з 
місцевими бюджетами (частка місцевих бюджетів 90 відс.). За рахунок наданих коштів 
забезпечено співфінансування двох кредитних договорів для сімей учасників АТО у містах 
Сміла та Умань. 

· Програма розвитку футболу в Черкаській області на 2012-2016 роки – 
1 100,0 тис. грн. Управлінню у справах сім’ї, молоді та спорту облдержадміністрації, які не 
були використані і повернуті до бюджету. 

· Програма розвитку фізичної культури і спорту в області на 2016-2020 роки – 
230,0 тис. грн. Управлінню у справах сім’ї, молоді та спорту облдержадміністрації на 
преміювання спортсменів-переможців та призерів Олімпійських та Паралімпійських ігор. 

· Цільова програма «Впровадження в Черкаській області проекту Програми 
розвитку Європейського Союзу (ЄС) та Організації Об'єднаних Націй (ПРООН) 
«Місцевий розвиток, орієнтований на громаду фаза-ІІІ» на 2016-2018 роки» - 
248,0 тис. грн. Департаменту регіонального розвитку обласної державної адміністрації на 
співфінансування проектів громад, що здійснюються за рахунок коштів міжнародних 
організацій в Драбівському Звенигородському, Кам’янському, Канівському, 
Катеринопільському, Лисянському, Маньківському, Монастирищенському, Смілянському, 
Чигиринському та Шполянському районах та отг. с. Мокра Калигірка. 

· Обласна програма забезпечення молоді житлом на 2003-2017 роки. На виконання 
програми Управлінню у справах сім'ї, молоді і спорту облдержадміністрації профінансовано 
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648,9 тис. грн., з яких використано на надання кредитів на придбання житла 597,8 тис. грн., 
(471,5 тис. грн. загального фонду та 126,3 тис. грн. спеціального фонду). За рахунок цих 
коштів надано два кредити на будівництво житла для молодих сімей у м. Золотоноша. На 
фінансування видатків, пов’язаних з обслуговуванням кредитів, використано 28,5 тис. грн. 

· Обласна цільова програма підтримки індивідуального житлового будівництва на 
селі „Власний дім“ на 2016 – 2020 роки. На виконання програми Департаменту 
містобудування, архітектури, будівництва та житлово-комунального господарства обласної 
державної адміністрації профінансовано 771 тис. грн. За рахунок цих коштів надано кредитів 
в обсязі 724,1 тис. грн. 65 особам в с. Владиславчик Монастирищенського району на 
будівництво мереж водопостачання та 2 особам на придбання житла в с. Руська Поляна, 
Черкаського району та с. Княжа-Криниця Монастирищенського району. На обслуговування 
кредитів використано – 33,8 тис. грн., або 100 відс. 

· Програма підтримки розвитку сільськогосподарських обслуговуючих 
кооперативів у Черкаській області на період до 2020 року. Профінансовано 
7 886,8 тис. грн. Управлінню агропромислового розвитку Черкаської обласної державної 
адміністрації на реалізацію проекту «Створення регіонального навчально-практичного 
Центру розвитку багатофункціональних кооперативів», з яких використано 6 989,0 тис. грн., 
або 66,6 відс. до річних призначень, з них: 

1 415,8 тис. грн. – за рахунок коштів обласного бюджету (на реконструкцію 
«Регіонального навчально-практичного Центру розвитку багатофункціональних 
кооперативів» по провул. Комунальному, 35 у м. Черкаси (І черга)),  

5 573,2 тис. грн. – коштів Гранту ЄС, у.т.ч: 
- 3 192,8 тис. грн. – на придбання кліток для кроликів «Еко-ферма» Раббітакс 8W» в 

кількості 225 шт.; 
- 47,7 тис. грн. – на саджанці плодово-ягідних кущів; 
-  128,0 тис. грн. – на придбання маточного поголів’я кролів, ветеринарні препарати, 

медичні інструменти та корми для кролів;  
- 1 545,7 тис. грн. – на витрати, пов’язані з навчальною програмою потенційних 

учасників майбутніх кооперативів з урахуванням витрат на людські ресурси (організація 
семінарів, послуги тренерів, команди Проекту, харчування та проживання учасників 
семінарів); 

- 659,0 тис. грн. – інші витрати, пов’язані із забезпеченням виконання умов договору 
Гранту ЄС. 

· Програма підвищення енергоефективності та зменшення споживання 
енергоносіїв Черкаської області на 2016 рік профінансована в сумі 265,8 тис. грн. 
Департаменту містобудування, архітектури, будівництва та житлово-комунального 
господарства обласної державної адміністрації для надання субвенцій бюджетам міста 
Золотоноша, Городищенського, Жашківського, Катеринопільського, Корсунь-
Шевченківського, Маньківського, Тальнівського, Чорнобаївського та Шполянського районів, 
якими використано 164,0 тис. грн. для компенсації відсоткової ставки по кредитах населення 
та ОСББ для впровадження енергозберігаючих заходів. 

· Програма підтримки місцевого самоврядування у Черкаській області на 2013 - 
2016 роки профінансована Черкаській обласній раді в сумі 503,5  тис. грн., касові видатки 
склали 491,0 тис. грн. на виплати удостоєним звання "Почесний громадянин області", 
одноразові винагороди нагородженим спільною грамотою обласної ради та 
облдержадміністрації, нагородженим відзнакою "За заслуги перед Черкащиною", витрати на 
забезпечення депутатами діяльності, виготовлення брошур за рішенням сесії, придбання 
дипломів, грамот, посвідчень, квіткової продукції, оплату поштових витрат. Залишок коштів 
у сумі 12,5 тис. грн. повернуто до обласного бюджету. 

· Програма підтримки комунального підприємства "Управління по експлуатації 
Будинку рад і об’єктів обласної комунальної власності" на 2013-2016 роки 
профінансована Черкаській обласній раді у сумі 1 600,0 тис. грн. на відшкодування 
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експлуатаційних витрат за оренду приміщень, які займають обласна державна адміністрація 
та її структурні підрозділи. 

· Програма підтримки комунального підприємства "АТП Черкаської обласної 
ради" на 2013-2016 роки профінансована Черкаській обласній раді у сумі 1 407,2 тис. грн. 
на відшкодування витрат з надання транспортних послуг автомобільним транспортом 
керівникам обласної державної адміністрації та її структурним підрозділам. 

· Програма фінансової підтримки підприємств обласної комунальної власності на 
2013-2017 роки профінансована Черкаській обласній раді у сумі 2 441,4  тис. грн. на оплату 
послуг по охороні Будинку Рад та інших об'єктів обласної комунальної власності, ремонт 
приміщень Будинку Рад та об'єктів обласної комунальної власності; 

· В рамках програми економічного і соціального розвитку Черкаської області на 
2016 рік профінансовано 1 629,4 тис. грн.: 

- 145,4  тис. грн. – Обласній раді на придбання комп’ютерної техніки та програмного 
забезпечення для створення та функціонування "Агенції регіонального розвитку Черкаської 
області", з яких використано 116,2 тис. грн.; 

- 134,5 тис. грн. - Обласній державній адміністрації на організацію та проведення 
обласних заходів; 

- 781,4  тис. грн. Управлінню транспорту, дорожнього господарства та оборонно-
промислового комплексу Черкаської обласної державної адміністрації на оплату виконаних 
робіт по ремонту доріг, що фінансувалися за рахунок відповідної субвенції з державного 
бюджету у 2014 році. 

- 168,3 тис. грн. Департаменту регіонального розвитку обласної державної адміністрації 
на розробку концепції створення індустріальних парків, створення інвестиційного порталу 
(веб-сайту), проведення конференцій та семінарів, підготовку та друкування статистичних 
бюлетенів; 

- 400,0 тис. грн. Департаменту фінансів Черкаської обласної державної адміністрації 
для проведення розрахунків за комунальні послуги та енергоносії обласної державної 
адміністрації. 

· Обласна програма фінансування ремонту доріг державного значення, які 
проходять територією Черкаської області, на 2016-2018 роки профінансована за рахунок 
субвенцій з місцевих бюджетів Управлінню транспорту, дорожнього господарства та 
оборонно-промислового комплексу Черкаської обласної державної адміністрації у сумі 
6 792,0  тис. грн. Завдяки цим коштам здійснено ремонти дороги державного значення Н-16 
Золотоноша - Черкаси - Сміла - Умань на ділянці км 41 + 265 – км 48 + 985 (правий проїзд) 
та дороги державного значення Н-01 Київ-Знам'янка на ділянці км 232+280 – км 241 + 622 
(окремими ділянками); виготовлено проектно-кошторисну документацію на поточний 
середній ремонт автомобільної дороги державного значення Н-16 Золотоноша-Черкаси-
Сміла-Умань на трьох ділянках (км 24+236 -км 25+440; км 0 + 000 – км 12 + 300; км 12 + 300 
– км 23 + 062); автомобільної дороги державного значення Р-10 Канів – Чигирин - 
Кременчук на ділянці км 98 + 246 – км 106+000, дороги державного значення Н-08 Бориспіль 
- Дніпропетровськ - Запоріжжя (через м. Кременчук) на трьох ділянках (км 87+300 – км 
98+000; км 98+000 – км 109+600; км 109+600–км 120+800). 

· Програма розвитку інформаційного простору Черкаської області на 2012-2016 
роки – профінансована у сумі 1 091,5  тис. грн. Кошти використані: 

· 200,0  тис. грн. Обласною радою на публікації матеріалів з соціально-економічного 
життя області, на висвітлення діяльності обласної ради в газеті „Черкаський край” (згідно 
укладеного договору); 

· 339,0 тис. грн. Управлінням культури та взаємозв'язків з громадськістю Черкаської 
обласної державної адміністрації на інформаційні послуги в газетах – 123,9 тис.грн., 
інформаційні послуги в сфері телебачення, радіомовлення – 83,1 тис.грн., на книговидання - 
132,0 тис.грн.; 

· 552,5 тис. грн. Департаментом інформаційної діяльності та комунікацій з 
громадськістю Черкаської обласної державної адміністрації на інформаційні послуги в 
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газетах – 76,1 тис.грн., інформаційні послуги в сфері телебачення, радіомовлення – 
90,9 тис.грн., на книговидання - 287,5 тис.грн., 50,0  тис. грн. - поклейка біл-бордів, 
виготовлення плакатів та брошур, 48  тис. грн. на проведення конкурсу редакцій друкованих 
і електронних засобів масової інформації та журналістів 

· Обласна програма розвитку громадянського суспільства на період до 2019 року 
профінансована у сумі 791 тис. грн. (проведення конкурсу соціальних проектів неурядових 
організацій та обласного форуму інститутів громадянського суспільства). В рамках програми 
профінансовано 22 соціальних проекти на суму 741 тис. грн. 

· Програма розвитку туризму в Черкаській області на 2012-2020 роки – 
97,5 тис.грн. (створення дизайну сайту «Черкащина туристична», виготовлення банера та 
фотоматеріалів). 

СПЕЦІАЛЬНИЙ ФОНД 
Видатки спеціального фонду виконані у сумі 290 721,6 тис. грн.  

(92.4 відс. до призначень на рік), з яких власні видатки обласного бюджету – 
247 845,2 тис. грн., міжбюджетні трансферти – 42 876,4 тис. грн. 

 
 

 

 
Видатки за рахунок власних надходжень бюджетних установ 

За рахунок власних надходжень бюджетних установ зі спеціального фонду 
обласного бюджету профінансовано 156 472,6 тис. грн. видатків, у тому числі 
по закладах освіти – 24 653,8 тис. грн., охорони здоров’я – 66 981,4 тис. грн., 
соціального захисту та соціального забезпечення – 31 538,7 тис. грн., культури і 
мистецтва – 1 496,8 тис. грн., фізичної культури і спорту – 364,4 тис. грн., 
будівництво – 300,0 тис. грн., установ ветеринарної медицини – 
31 137,5 тис. грн.  
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Бюджет розвитку 
Ресурс бюджету розвитку обласного бюджету склав 112 545,3 тис. грн.  

(з урахуванням залишку коштів на 01.01.2016 – 518,9 тис. грн.). 
Доходи одержані за рахунок наступних джерел: 

· кошти, передані із загального фонду бюджету – 92 620,7 тис. грн., в т.ч. 
14 119,7 тис. грн. за рахунок залишків невикористаних станом на 
01.01.2016 коштів субвенцій з державного бюджету на підготовку 
робітничих кадрів, освітньої та медичної та 500,0 тис. грн. за рахунок 
субвенції з державного бюджету на здійснення заходів щодо соціально-
економічного розвитку окремих територій; 

· повернення кредитів та відсотків за користування кредитом – 
216,1 тис. грн.; 

· субвенції з місцевих бюджетів – 19 189,7 тис. грн. (додаток 5); 
Видатки бюджету розвитку становлять 104 706,4 тис. грн., серед яких: 
капітальні вкладення – 20 718,6 тис. грн., в т.ч. 500,0 тис. грн. за рахунок 

субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів 
щодо соціально-економічного розвитку окремих територій;  

капітальні видатки установ бюджетної сфери – 54 735,2 тис. грн., у т.ч. по 
закладах освіти – 6 883,3 тис. грн. (в т.ч. за рахунок залишку освітньої субвенції 
та субвенції на підготовку робітничих кадрів 2 523,1 тис.грн.), охорони 
здоров’я – 41 106,1 тис. грн. (в т.ч. за рахунок залишку медичної субвенції 
10 599,9 тис. грн.), соціального захисту та соціального забезпечення – 
3 137,6 тис. грн., культури – 10,0 тис.грн., фізичної культури і спорту – 
3 598,2 тис.грн.; 

субвенції капітального характеру державному та місцевим бюджетам – 
23 427,7 тис. грн.; 

Залишок невикористаних коштів бюджету розвитку станом  
на 01.01.2017 – 7 739,1 тис. грн.  

Серед найбільших за обсягом капітальних вкладень об’єкти: 
· технічне переоснащення перинатального центру КЗ „Черкаська обласна 

лікарня Черкаської обласної ради“ по вул. Менделєєва, 3 в м. Черкаси – 
7 122,3 тис.грн.; 

·  проведення першочергових аварійно-відбудовних робіт, пов’язаних з 
ліквідацією наслідків надзвичайної ситуації, що склалася внаслідок пожежі 
01.07.2015 в приміщенні Черкаського академічного обласного українського 
музично-драматичного театру імені Т. Г. Шевченка по бульв. Шевченка, 234, у 
м. Черкасах (в т.ч. виготовлення проектно-кошторисної документації) – 
6 673,9 тис.грн., у т.ч. за рахунок субвенції з Черкаського міського бюджету 
4 938,4 тис. грн., субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на 
здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій 
500,0 тис. грн.; 

·  закупівля сценічного обладнання для КЗ "Черкаська обласна філармонія 
Черкаської обласної ради" (співфінансування проекту ДФРР) – 1 168,5 тис. грн.; 
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·  реконструкція КП "Аеропорт Черкаси" Черкаської обласної ради 
(виготовлення проектно-кошторисної документації та отримання експертного 
звіту) - 561,2 тис.грн.; 

·  будівництво пам'ятного знаку генерал-майору Момоту І. Ф. – 
241,6 тис. грн.; 

· пам’ятний знак Борцям за волю України в м. Черкаси – 363,6 тис. грн. 
До обласного природоохоронного фонду 

надійшло 30 242,6 тис. грн., або 100 відс. до річних 
призначень.  

На природоохоронні об’єкти і заходи спрямовано 23 969,4 тис. грн. або 
78,4 відс. до річних призначень, з них 19 448,7 тис. грн.– субвенції місцевим 
бюджетам (додаток 5).  

Відповідно до рішення обласної ради від 29.12.2015 № 2-3/VII “Про 
обласний бюджет на 2016 рік” зі змінами, розподіл 50-ти відс. загального 
обсягу природоохоронних видатків (15 281,1 тис. грн.) проведено комісією 
обласної державної адміністрації з оцінки та відбору природоохоронних 
заходів, на умовах співфінансування з місцевими бюджетами, де частка 
місцевих бюджетів становила не менше 10 відс.  

Крім того, на природоохоронні заходи спрямовано 3 304,8 тис. грн. коштів 
бюджету розвитку обласного бюджету, з них: 2 430,8 тис. грн. – 
співфінансування з місцевих бюджетів та 874,0 тис. грн. – власні кошти 
обласного бюджету. 

За рахунок коштів обласного природоохоронного фонду та місцевих 
бюджетів завершено: реконструкцію очисних споруд стаціонару Шполянської 
центральної районної лікарні імені братів М.С. і О.С. Коломійченків, 
проведення комплексу робіт по регулюванню та поліпшенню гідрологічного та 
екологічного стану притоки р. Гнилий Тікич в адмінмежах Лисянської 
селищної ради, капітальний ремонт напірної каналізації по вул. Пролетарській, 
на ділянці між вул. Чорновола та вул. Шевченка в м. Звенигородка, 
реконструкцію каналізаційних очисних споруд смт Катеринопіль. Проводилася 
реконструкція каналізаційних очисних систем, озеленення сіл, придбання 
контейнерів для збору твердих побутових відходів тощо. 

Ресурс обласного бюджету від відшкодування 
втрат сільськогосподарського і лісогосподарського 
виробництва становив 343,8 тис. грн., з яких 
206,3 тис. грн. – надходження за звітний період та 

137,5 тис. грн. – залишок на початок року. Передбачені на рік видатки в сумі 
273,9 тис. грн. (КТКВ 200200) на проект «Захист сільськогосподарських земель 
права державної власності від водної ерозії в адмінмежах Балаклеївської 
сільської ради Смілянського району Черкаської області» не використано через 
відсутність актів про виконання робіт. 

До спеціального фонду бюджету повернуто 
590,7 тис. грн. кредитів, наданих у минулі роки, з них 
522,3 тис. грн. – по програмах молодіжного житлового 

будівництва, забезпечення житлом працівників бюджетних установ 

Охорона навколишнього 
природного середовища 

Охорона і раціональне 
використання земель 

Повернення 
кредитів 
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комунальної власності, учасників АТО та членів їх сімей, 68,4 тис. грн. – на 
будівництво житлово-будівельних кооперативів (КТКВ 250909).  

Надходження від повернення кредитів, наданих індивідуальним сільським 
забудовникам у минулих роках у рамках виконання обласної програми 
"Власний дім", становить 513,7 тис. грн. (КТКВ 250912).  

З обласного бюджету іншим бюджетам перераховано 
3 878 889,1 тис. грн. міжбюджетних трансфертів, у тому 
числі: 

· стабілізаційної дотації – 50 972,6 тис. грн. (100 відс. до плану періоду); 
· субвенцій з державного бюджету – 3 762 130,4 тис.грн. (99,3 відс.), у тому 

числі на виконання програм соціального захисту населення – 
3 660 095,3 тис.грн. (99,9 відс.), фінансування установ освіти, охорони здоров’я 
– 92 411,2 тис. грн. (80,7 відс.), інвестиційного характеру – 8 476,4 тис.грн. 
(89,5 відс.), інших субвенцій – 1 147,5 тис.грн. (93,3 відс.); 

· субвенцій з обласного бюджету – 58 630,0 тис.грн., у тому числі на 
утримання об’єктів охорони здоров’я спільного користування – 2 093,1 тис.грн. 
та інших субвенцій – 56 536,9 тис.грн. (деталізація за напрямами використання 
наведена в додатку №6); 

· субвенцію державному бюджету на виконання програм соціально-
економічного розвитку регіонів –7 151,0 тис.грн. (деталізація за напрямами 
використання наведена в додатку №7); 

Дебіторська заборгованість по загальному фонду 
збільшилася з початку року на 64,4 тис. грн. і станом на 
01.01.2017 склала 214,6 тис. грн., кредиторська  
зменшилася на 37,4 тис.грн. і на кінець року повністю 
відсутня. (Додаток 8). 

Дебіторська заборгованість по спеціальному фонду протягом звітного 
періоду збільшилася на 28,9 тис. грн. і станом на 01.01.2017 складає 
189,9 тис. грн., кредиторська зменшилася на 1 172,0 тис. грн. (36,1 відс.) і складає 
2 073,5 тис. грн. (Додаток 9). 
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