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ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА 

ДО ЗВІТУ ПРО ВИКОНАННЯ ОБЛАСНОГО БЮДЖЕТУ ЗА 2017 РІК 

За 2017 рік до обласного бюджету надійшло  

7 724 216,9 тис. грн., в т.ч.: 

власні надходження – 1 191 091,3 тис. грн. (105,6 відс. до 

показників розпису на рік); 

базової дотації –  21 884,3 тис. грн. (100 відс.);  

стабілізаційної дотації – 37 921,0 тис. грн. (100 відс.);  

додаткової дотації з державного бюджету місцевим бюджетам на 

здійснення переданих з державного бюджету видатків з утримання закладів 

освіти та охорони здоров'я – 212 581,6 тис. грн. (100 відс.); 

стабілізаційної дотації - 37 921,0 тис.грн. (100 відс.); 

субвенцій з державного бюджету на виконання загальнодержавних 

програм – 6 212 352,0 тис. грн. (98,9 відс.); 

субвенцій з місцевих бюджетів – 46 244,1 тис. грн. (90,4 відс.); 

надходження в рамках програм допомоги і грантів міжнародних 

фінансових організацій та Європейського Союзу –  2 142,5 тис. грн. 
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До загального фонду обласного бюджету надійшло 750 711,7 тис. грн 

власних доходів. Досягнуто приросту надходжень порівняно з попереднім 

роком на 30,6 відс. 

У складі доходів обласного бюджету 618 010,6 тис. грн податку на доходи 

фізичних осіб, 50 758,9 тис. грн податку на прибуток підприємств,  

48 486 тис. грн рентної плати та плати за використання інших природних 

ресурсів, 26 573,8 тис. грн плати за надання адміністративних послуг, 

3 687,7 тис. грн. плати за розміщення тимчасово вільних коштів бюджету, 

2 192,6 тис. грн плати за передане в оренду майно обласної комунальної 

власності, 1 002,1 тис. грн всіх інших надходжень. 

До спеціального фонду 

обласного бюджету надійшло 

440 379,6 тис. грн власних 

доходів. У складі доходів 

кошти для фінансового 

забезпечення реалізації 

заходів, визначених пунктом 

33  розділу VI "Прикінцеві та 

перехідні положення" 

Бюджетного кодексу України 

– 230 842,4 тис. грн, власні 

надходження бюджетних 

установ – 181 115,4 тис. грн, 

екологічний податок – 

27 815,7 тис. грн, всі інші 

надходження – 606,1 тис. грн.  
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Видатки обласного бюджету з урахуванням переданих 

іншим бюджетам трансфертів виконані у сумі 

7 590 482,1 тис. грн, з приростом до аналогічного періоду 

минулого року на 2 163 384,3 тис. грн, або на 39,9 відс. 

(основна питома вага приросту (51,6 відс.) за рахунок субвенції з державного 

бюджету на надання пільг та житлових субсидій населенню з оплати 

енергоносіїв та комунальних послуг у сумі 1 116 699,0 тис. грн). 

Із загального фонду бюджету на утримання установ 

обласного підпорядкування, фінансування обласних програм і 

заходів спрямовано 1 841 627,5 тис. грн, передано міжбюджетних трансфертів 

іншим бюджетам – 5 128 152,2 тис. грн.. 

Видатки 

бюджету 

Загальний 

фонд 
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Видатки на утримання установ та закладів освіти зросли у порівнянні з 

аналогічним періодом минулого року на 187 475,2 тис. грн. (57,1 відс.), охорони 

здоров’я на 231 036,4 тис. грн. (32,1 відс), соціального захисту та соціального 

забезпечення – на 58 351,4 тис. грн. (40,3 відс.), культури і мистецтва –   

26 297,4 тис. грн. (50,3 відс.), фізичної культури і спорту – 9 084,4 тис. грн. 

(48,0 відс.), ветеринарної медицини – 14 886,8 тис. грн. (104,2 відс.). 

Державне управління 

На утримання обласної ради по загальному фонду використано 

11 250,7 тис. грн., або 98,2 відс. до призначень на рік з урахуванням змін.  

За рахунок цих коштів на оплату праці (з нарахуваннями) використано 

8 229,4 тис. грн., оплату комунальних послуг та енергоносіїв – 601,3 тис. грн., 

придбання канцелярського приладдя, запасних частин до оргтехніки, оплату 

послуг зв’язку, ремонту та обслуговування комп’ютерної техніки, 

експлуатаційних та транспортних послуг – 2 420 тис. грн. 

По спеціальному фонду використано 268,3 тис. грн., або 99,7 відс. до 

призначень на рік з урахуванням внесених змін, на оновлення комп’ютерної 

техніки. 

Освіта 

На утримання закладів освіти обласного підпорядкування за загальним 

фондом спрямовано 515 695,1 тис. грн., або 90,6 відс. до уточнених планових 

призначень на рік. 
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По Управлінню освіти і науки облдержадміністрації асигнування 

використані в сумі 441 521,8 тис. грн., або 89,4 відс. до уточнених призначень. 

За рахунок цих коштів утримувалися 1 дитячий будинок, 14 шкіл-інтернатів,  

5 навчально-реабілітаційних центрів, 3 позашкільні навчальні заклади, 2 вищих 

навчальних заклади І-ІІ рівнів акредитації, 14 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 

236 739,7 тис. грн., що становить 94,0 відс. до уточнених призначень. 

По КПКВК 1090 “Надання позашкільної освіти позашкільними закладами 

освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми” видатки використані у сумі 

8690,6 тис. грн. (96,7 відс. до уточнених призначень). 

За КПКВК 1100 “Підготовка робітничих кадрів професійно-технічними 

закладами та іншими закладами освіти” профінансовано видатки у сумі 

136 914,4 тис.грн., що становить 79,2 відс. від уточнених планових призначень. 

За КПКВК 1120 «Підготовка кадрів вищими навчальними закладами І і ІІ 

рівнів акредитації» на утримання вищих навчальних закладів І-ІІ рівнів 

акредитації використано 39435,7 тис. грн. (99,6 відс. від уточненого плану). 

По КПКВК 1210 «Утримання інших закладів освіти» використані кошти у 

сумі 1319,6 тис. грн. (88,5 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 20819,1 тис. грн. 

Проведено капітальні ремонти приміщень 18 закладів освіти на загальну 

суму 7356,4 тис.грн., придбано обладнання та предмети довгострокового 

користування для 17 закладів на суму 13462,7 тис. грн. 

По Управлінню охорони здоров’я облдержадміністрації  

на утримання двох вищих навчальних закладів І-ІІ рівнів акредитації видатки 

профінансовані у сумі 43 193,9 тис. грн. (97,6 відс. до уточнених призначень), 

на утримання центру підвищення кваліфікації лікарів – 958,1 тис. грн. 

(96,8 відс. до уточнених призначень на рік). 

На утримання двох вищих навчальних закладів І-ІІ рівнів акредитації, 

методкабінету та курсів підвищення кваліфікації по Департаменту культури 

та взаємозв’язків з громадськістю видатки використані в сумі 28151,9 тис. 

грн. (98,6 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 

1869,4 тис. грн. (99,4 відс. до уточнених призначень). 

Охорона здоров’я 

На утримання установ охорони здоров’я обласного підпорядкування 

головному розпоряднику коштів – управлінню охорони здоров’я 
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облдержадміністрації по загальному фонду спрямовано 949 793,7 тис. грн., 

що становить 97,7 відс. до уточнених річних призначень. Із загального обсягу 

видатків 4 996,1 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 

для забезпечення швидкої медичної допомоги. Кошти медичної субвенції 

використані в сумі 818 098,5 тис. грн., або на 97,9 відс. 

На забезпечення централізованих заходів з лікування хворих на цукровий 

та нецукровий діабет спрямовано 26 775,9 тис. грн. (99,7 відс.) 

Крім того, на видатки бюджету розвитку спрямовано 87 705,6 тис. грн., в 

тому числі за рахунок коштів обласного бюджету з урахуванням залишків 

медичної субвенції 2016 року – 56 445,2 тис. грн., субвенцій з державного 

бюджету – 13 535,9 тис. грн. та субвенцій з місцевих бюджетів – 

17 724,5 тис. грн. 

Зокрема, для Черкаського обласного кардіологічного центру на придбання 

ангіографічного обладнання спрямовано 23 130,0 тис. грн. (в т.ч. за рахунок 

коштів субвенції з державного бюджету 11 538,0 тис. грн., місцевих бюджетів – 

4 949,4 тис. грн., обласного бюджету – 6 642,6 тис. грн.), на придбання 

обладнання для надання допомоги хворим з інфарктом міокарду – 

2 057,9 тис. грн. (в т.ч. за рахунок коштів субвенції з державного бюджету 

1 997,9 тис. грн., обласного бюджету – 60,0 тис. грн.) 

Для КУ "Обласний центр екстренної медичної допомоги та медицини 

катастроф" на умовах співфінансування з місцевими бюджетами області 

придбано 8 спеціалізованих автомобілів класу «В» на загальну суму 

15 900,0 тис. грн. Крім того, придбано транспортний засіб для проведення 

евакуації пошкодженого автотранспорту закладу та 2 транспортних засоби 

спеціального призначення, які не вдалося придбати у 2016 році у зв’язку з 

відміною тендера, на загальну суму 900,0 тис. грн. 

На реалізацію проекту створення мережі кабінетів "Здоров'я жінки" на базі 

лікувально-профілактичних закладів області на умовах співфінансування з 

ДФРР спрямовано 8 934,4 тис. грн. (в тому числі за рахунок коштів обласного 

бюджету 5 378,3 тис. грн., субвенцій з місцевих бюджетів області – 

3 556,1 тис.грн.). 

Також впродовж 2017 року для обласних закладів охорони здоров’я було 

придбано обладнання, в тому числі медичне, проведено капітальні ремонти 

приміщень та будівель закладів охорони здоров'я на загальну суму 

36 783,3 тис. грн. 

Соціальний захист та соціальне забезпечення  

На соціальний захист та соціальне забезпечення населення за загальним 

фондом спрямовано 203 315,8 тис.грн. (98,0 відс. уточнених призначень на 

даний період). 

По Департаменту соціального захисту населення 

облдержадміністрації у загальному обсязі видатків найбільшу питому вагу 

займають видатки на утримання Смілянського дитячого будинку-інтернату та 

13 інтернатних закладів для осіб, які не можуть вести самостійний спосіб життя 
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через похилий вік, фізичні та розумові вади, психічні захворювання або інші 

хвороби, на що використано 162 508,8 тис. грн. загального фонду, або 98,9 відс. 

до уточнених призначень. 

Видатки на придбання медикаментів та продуктів харчування для 

підопічних по загальному фонду відповідно склали 2 393,3 тис. грн. та 

13 612,9 тис. грн., по спеціальному фонду – 2 984,6 тис. грн. та 

17 271,6 тис. грн. 

Вартість одного ліжко-дня з врахуванням видатків спеціального фонду по 

медикаментозному забезпеченню склала 6,4 грн., по харчуванню – 36,7 грн. 

Крім того, на харчування підопічних використовувалась продукція власного 

виробництва підсобних господарств. 

З бюджету розвитку на придбання обладнання та предметів 

довгострокового користування, проведення реконструкції котельні, придбання 

та встановлення єдиного вузла обліку газу та твердопаливних котлів в 

інтернатних закладах спрямовано 2 226,0 тис. грн.  

За рахунок коштів по КПКВК 15 1 3202 „ Надання фінансової підтримки 

громадським організаціям інвалідів і ветеранів, діяльність яких має соціальну 

спрямованість” у сумі 988,4 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”, „Асамблея інвалідів 

Черкащини”, „Черкаська обласна Спілка ветеранів Афганістану та учасників 

бойових дій”, „Молодіжна федерація соціального коучингу та квесту осіб з 

інвалідністю” та „Об'єднання бійців-реформаторів”; „Союзу учасників бойових 

дій, ветеранів військової служби та правоохоронних органів Черкаської 

області”, обласним організаціям шахтарів-інвалідів „Шахтар-911” та 

прикордонників ветеранів. 

На пільгове медичне обслуговування осіб, які постраждали внаслідок 

Чорнобильської катастрофи, спрямовано 2 073,9 тис. грн., в т.ч. на оплату 

пільгових рецептів на медикаменти – 1 933,9 тис. грн., зубопротезування – 

140,0 тис. грн. 

Крім того, по загальному фонду на утримання та діяльність обласного 

центру соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді (КПКВК 15 1 3131 та 

КПКВК 15 1 3132) використано 1 426,6 тис. грн., обласного соціального центру 

матері та дитини (КПКВК 15 1 3500) – 763,7 тис. грн., центру соціально-

психологічної допомоги (КПКВК 15 1 3500) – 840,2 тис. грн., гуртожитку для 

дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування (КПКВК 15 13111) – 

743,5 тис. грн., центру по нарахуванню та здійсненню соціальних виплат 

(КПКВК 15 13220) – 7 010,8 тис. грн. 
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По КПКВК 15 1 3400 „Інші видатки на соціальний захист населення” 

проведені видатки загального фонду в сумі 6 737,6 тис. грн. (у тому числі 

3 489,6 тис. грн. по головному розпоряднику коштів „Обласна рада” та 

3 248,0 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. Крім того, з бюджету розвитку по головному розпоряднику 

коштів „Департаменту соціального захисту населення 

облдержадміністрації” на фінансову підтримку статутної діяльності обласного 

осередку Всеукраїнської громадської організації „Захист дітей війни” 

спрямовано 15,6 тис. грн. 

По обласній державній адміністрації асигнування в сумі 2 159,5 тис. грн. 

(КПКВК 0313300) спрямовано на фінансування обласної Програми участі 

Черкаської області у Національній системі опрацювання звернень до органів 

виконавчої влади (забезпечення функціонування обласного контактного 

центру). 

По розпоряднику коштів „Служба у справах дітей 

облдержадміністрації” використано 10 670,9 тис. грн.  

На утримання 2-х центрів соціально-психологічної реабілітації дітей 

спрямовано 10 550,9 тис. грн. загального фонду (96,7 відс. до уточненого плану 

на рік). 

Крім того, з бюджету розвитку на капітальний ремонт будівель центрів 

спрямовано 599,3 тис. грн. 

Кошти по КПКВК 20 1 3112 „ Заходи державної політики з питань дітей 

та їх соціального захисту” у сумі 120,0 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 7 391,9 тис. грн. 

(98,5 відс. до уточненого плану періоду). 

Видатки спрямовані на фінансову підтримку Черкаського обласного 

молодіжного ресурсного центру – 815,1 тис. грн. та фінансування соціальних 

програм у галузі сім’ї, жінок, молоді та дітей – 6 576,8 тис. грн., в т.ч. 

проведення заходів з оздоровлення дітей – 5 299,5 тис. грн. 

Крім того, за рахунок коштів бюджету розвитку спрямовано 14,8 тис. грн. 

на придбання цифрового фотоапарату. 

Культура і мистецтво 

На утримання установ культури і мистецтва обласного підпорядкування 

та проведення заходів по загальному фонду спрямовано 78 567,4 тис. грн., що 

становить 99,1 відс. до уточнених планових призначень. 

По Департаменту культури та взаємозв’язків з громадськістю 

облдержадміністрації асигнування використані на фінансування театрів, 

бібліотек, музеїв, заповідників, об’єднань художніх колективів обласного 
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підпорядкування, обласного центру народної творчості та обласної філармонії у 

сумі 76 497,0 тис. грн., або на 99,2 відс. до уточнених планових призначень. 

За рахунок цих коштів надано фінансову підтримку госпрозрахунковим 

установам мистецтва (2 театрам і 2 концертним організаціям) у сумі 36 517,4 

 тис. грн., або 99,9 відс. до передбаченого обсягу. На виконання обласної 

програми поліпшення кінообслуговування населення КП „Черкасиоблкіно” 

використано 560,3 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 1 162,0 тис. грн., що становить 

99,1 відс. до уточненого плану на 2017 рік. 

По Управлінню культури облдержадміністрації на утримання 

централізованої бухгалтерії використано 908,4 тис. грн.., що становить 92,6 

відс. до уточнених планових призначень. 

Крім того, на видатки розвитку спрямовано 2 416,8 тис. грн., з них на 

придбання музичних інструментів та костюмів для обласного драматичного 

театру та  обласної філармонії  - 345,0 тис. грн.; на оновлення матеріально 

технічної бази обласних бібліотек, заповідників, музеїв – 274,0 тис. грн.; на 

капітальний ремонт центральної частини будівлі фасаду КЗ „Черкаської 

обласної філармонії Черкаської обласної ради – 1497,8 тис. грн.; на 

капітальний ремонт мережі освітлення парку ім. Декабристів Кам’янського 

державного історико-культурного заповідника – 300,0 тис. грн. 

Фізична культура і спорт 

На фінансування видатків з фізичної культури та спорту по загальному 

фонду спрямовано кошти в сумі 28 022,6 тис. грн., або 98,8 відс. до уточненого 

плану. 

По управлінню у справах сім’ї, молоді та спорту облдержадміністрації 

асигнування використані у сумі 27 892,2 тис. грн. 

За рахунок цих видатків на утримання та навчально-тренувальну роботу 

спеціалізованої дитячо-юнацької спортивної школи Олімпійського резерву 

використано 8 647,0 тис. грн.; школи вищої спортивної майстерності – 

4 958,5 тис. грн.; утримання центру з інвалідного спорту і реабілітаційної 

школи та проведення навчально-тренувальних зборів і змагань та заходів з 

інвалідного спорту – 2 531,5 тис. грн., утримання та діяльність центру 

фізичного здоров’я населення „Спорт для всіх” – 925,3 тис. грн.; фінансову 

підтримку дитячо-юнацьких спортивних шкіл, які підпорядковані громадським 

організаціям фізкультурно-спортивної спрямованості – 3 473,5 тис. грн.; 

утримання апарату управління громадських фізкультурно-спортивних 

організацій та проведення ними фізкультурно-масових заходів – 903,0 тис. грн.; 

фінансову підтримку спортивних споруд – 390,0 тис. грн. 

На виконання програм та заходів з фізичної культури та спорту 

спрямовано 6 063,4 тис. грн., з яких виплата стипендій перспективним 

спортсменам області – 360,0 тис. грн. 
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По Управлінню освіти і науки облдержадміністрації асигнування 

використані в сумі 130,4 тис. грн., або 86,4 відс. до уточнених річних 

призначень. Крім того, за рахунок коштів бюджету розвитку спрямовано 

4 441,7 тис. грн., у т.ч. на: 

  придбання спортивного інвентарю та обладнання в сумі 542,6 тис. грн.; 

  капітальний ремонт системи опалення, санітарних кімнат та бігової 

доріжки обласної спеціалізованої дитячо-юнацької спортивної школи 

олімпійського резерву на по вул. Пастерівська, 102 в м. Черкаси – 

1 147,0 тис. грн., 119,4 тис. грн. та 1 435,3 тис. грн. відповідно; 

  будівництво стадіону обласної спеціалізованої ДЮСШ олімпійського 

резерву по вул. Пастерівська, 102 в м. Черкаси – 1 017,4 тис. грн.; 

  придбання човна гумового, мотора та весел для академічного веслування 

– 14,0 тис. грн., 61,0 тис. грн. та 20 тис. грн. відповідно; 

  придбання костюма стрілецького – 55 тис. грн.; 

  виготовлення проектно-кошторисної документації обласним центром 

фізичного здоров’я населення „Спорт для всіх“ – 30,0 тис. грн. на спорудження 

футбольного майданчика. 

Резервний фонд 

На ліквідацію надзвичайних ситуацій з резервного фонду виділено 3 558,3 

тис. грн, з яких фактично використано 3 379,4 тис. грн, або 95 відс., 

невикористані кошти в сумі 178,9 тис. грн повернуті до бюджету. 

Деталізація напрямків використання наведена в додатку №1. 

Бюджетні програми (додаток №2) 

 По програмі забезпечення правопорядку, запобігання і протидії корупції в 

області на 2016-2020 роки кошти використані у сумі 1 289,6 тис. грн., в т.ч.: 

- 492,9 тис. грн. - Головним управлінням Національної поліції в Черкаській області на 

придбання спецобладнання та захисного спорядження; 

- 300,0 тис.грн. – Військовою частиною 3061 Національної гвардії України  на придбання 

засобів зв’язку, відео спостереження, оргтехніки. 

- 496,7 тис. грн. - Управлінням Служби безпеки України на придбання засобів та техніки 

спецпризначення; 

 По програмі 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 кошти використані у сумі 

697,5 тис. грн., в т.ч.: 

- 505,0 тис. грн. – на проведення ремонту покрівлі Головного центру підготовки 

особового складу Державної прикордонної служби України імені генерал-майора Ігоря 

Момота; 

- 192,5 тис. грн. – на придбання речового майна, предметів, матеріалів та паливно-

мастильних матеріалів Черкаським обласним військовим комісаріатом; 
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 По програмі протидії тероризму на території Черкаської області на 2017-2020 

роки кошти використані у сумі 760,9 тис. грн. Управлінням Служби безпеки України на 

придбання паливно-мастильних матеріалів та засобів спецпризначення. 

 По обласній цільовій програмі “Призовна дільниця” на 2017-2019 роки – кошти 

використані у сумі 16,2 тис.грн. Управлінням цивільного захисту Черкаської обласної 

державної адміністрації (придбання письмового приладдя призовникам). 

 По комплексній програмі забезпечення техногенної та пожежної безпеки на 

території області, вжиття заходів щодо ліквідації наслідків можливих надзвичайних 

ситуацій та подій на 2016 – 2020 роки кошти використані у сумі 400,5 тис. грн. 

Управлінням державної служби України з надзвичайних ситуацій у Черкаській області на 

придбання речового майна, бойового одягу, кліматичної техніки, засобів зв’язку, оргтехніки. 

 По комплексній програмі 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 на особливий період на 2016-2017 роки – 

головним розпорядником коштів Управлінням цивільного захисту облдержадмінітрації 

використано 299,8 тис. грн на будівельно-монтажні та пусконалагоджувальні роботи зі 

встановлення обладнання для системи оповіщення (75,7 тис. грн) та на її експлуатаційно-

технічне обслуговування (224,1 тис. грн). 

 По програмі організації рятування людей на водних об’єктах Черкаської області 

на 2014 - 2018 роки Управлінням цивільного захисту Черкаської обласної державної 

адміністрації кошти використані у сумі 651,8 тис. грн на утримання комунальної водолазно-

рятувальної служби Черкаської обласної ради. 

 По програмі підвищення якості шкільної природничо-математичної освіти на 

період до 2020 року Управлінням освіти і науки Черкаської обласної державної адміністрації 

для надання субвенцій бюджетам міст та районів використано 3634,5  тис. грн.:                                                                   

- 540,0 тис. грн. на організацію поїздки та участь команд у змаганнях з робототехніки 

відкритого Європейського чемпіонату FIRST LEGO Leage в Данії містам Черкаси та 

Золотоноша; 

- 2784,4 тис. грн. на придбання шкільних наборів LEGO з програмним забезпеченням 

загальноосвітнім навчальним закладам міст Черкаси, Городищенського, Жашківського, 

Золотоніського, Канівського, Катеринопільського, Корсунь-Шевченківського, Уманського, 

Черкаського, Чигиринського, Шполянського районів та Тальнівської ОТГ; 

- 59,8 тис. грн. на придбання шахових кабінетів загальноосвітнім навчальним закладам 

міст Золотоноша, Канів, Корсунь-Шевченківського району; 

- 58,5 тис. грн. на придбання кабінетів математики загальноосвітнім навчальним 

закладам Жашківського, Золотоніського, Кам’янського, Лисянського, Уманського районів; 

- 59,9 тис. грн. на придбання кабінетів фізики загальноосвітнім навчальним закладам 

Звенигородського, Кам’янського, Христинівського районів; 

- 40,0 тис. грн. на придбання кабінетів хімії загальноосвітнім навчальним закладам 

Кам’янського, Канівського районів; 

- 39,0 тис. грн. на придбання кабінетів біології загальноосвітнім навчальним закладам 

Жашківського, Маньківського районів; 

- 52,9 тис. грн. на придбання кабінетів географії загальноосвітнім навчальним закладам 

Звенигородського, Золотоніського, Христинівського районів. 

 

 По обласній програмі „Шкільний автобус” на 2016-2020 роки Управлінням освіти 

і науки Черкаської обласної державної адміністрації використані кошти у сумі 
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6 869,8 тис. грн. для надання субвенцій бюджетам районів на придбання шкільних автобусів 

для перевезення дітей, що проживають у сільській місцевості, на умовах співфінансування. 

Придбано 8 автобусів. 

 По обласній програмі впровадження у навчально-виховний процес 

загальноосвітніх закладів інформаційно-комунікаційних технологій «Сто відсотків» на 

період до 2021 року Управлінням освіти і науки Черкаської обласної державної адміністрації 

використано 997,8 тис. грн. для надання субвенцій бюджетам міст Черкаси та Золотоноша, 

Драбівського, Кам’янського, Маньківського, Монастирищенського районів на придбання 

лінгафонних кабінетів з програмним забезпеченням для вивчення іноземних мов (на умовах 

співфінансування), надання субвенцій бюджетам Жашківському, Кам’янському та 

Маньківському районам на придбання кабінетів «Захист Вітчизни» (на умовах 

співфінансування), надання субвенцій бюджетам Жашківського та Уманського районів на 

придбання кабінетів інформатики (на умовах співфінансування). 

 По програмі підтримки вищих навчальних закладів Черкаської області на 2015-

2019 роки Управлінням освіти і науки Черкаської обласної державної адміністрації 

використано 1 118,0 тис. грн. Кошти спрямовані Черкаському національному університету 

імені Богдана Хмельницького (придбання спортивної форми) – 20,0 тис. грн., Черкаському 

державному технологічному університету (покращення матеріально-технічної бази корпусу 

№1 та оновлення матеріально-технічної бази) – 620,0 тис. грн., Уманському державному 

педагогічному університету імені Павла Тичини (поліпшення матеріально-технічного 

забезпечення (придбання обладнання для дослідження екологічного стану навколишнього 

середовища на базі університету) – 28,0 тис. грн., Черкаському художньо-технічному 

коледжу (реконструкція навчально-побутового корпусу) – 450,0 тис. грн. 

 По програмі "Надання медичної допомоги хворим нефрологічного профілю" на 

2014-2017 роки – 18079,3  тис. грн. Управлінню охорони здоров’я Черкаської 

облдержадміністрації (надання субвенцій місцевим бюджетам на умовах співфінансування 
на комплексне вирішення проблеми профілактики, діагностики та лікування хронічної 

ниркової недостатності зазначеної категорії хворих, зниження рівня захворюваності, 

інвалідності та смертності населення від хронічної ниркової недостатності). Невикористані 

кошти по Корсунь-Шевченківському та Тальнівському районах у сумі 1 920,7 тис.грн через 

не проведення тендерів та неукладання угод з ТОВ «Фрезеніус Медикал Кер Україна» на 

лікування хворих. 

 По обласній комплексній програмі „Турбота” на 2014 – 2020 роки: 

- 566,7 тис. грн. використано  Управлінням 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; 

- Департаментом соціального захисту населення використано 18 833,2  тис. грн. 

(12 453,9 тис. грн. – пільгове медичне обслуговування громадян, які постраждали внаслідок 

Чорнобильської катастрофи; 3 153,0  тис. грн. - надання матеріальної допомоги 

малозабезпеченим жителям області, учасникам АТО та членам їх сімей, переселенцям з 

Донецької та Луганської областей; 1 099,0 тис. грн. (зокрема 15,6 тис. грн. – бюджет 

розвитку) – на фінансову підтримку громадських організацій і об’єднань  ветеранів, 

інвалідів, дітей війни та обласної організації Червоного Хреста; 727,3 тис. грн. – на виплату 

щомісячної фінансової допомоги (стипендії) політичним в’язням і репресованим, які 

проживають на території області; 1 400,0  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); 
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- 528,6 тис. грн. використано Управлінням цивільного захисту облдержадміністрації на 

перевезення тимчасово переміщених осіб із зони проведення АТО. 

 По обласній комплексній програмі щодо медичного, соціального забезпечення, 

адаптації, психологічної реабілітації, професійної підготовки (перепідготовки) 

учасників антитерористичної операції на 2015-2017 роки – 180,7 тис. грн. використано 

Департаментом 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 Золотоноша, Канів, Сміла та 

райони: Городищенський, Драбівський, Жашківський, Золотоніський, Катеринопільський, 

Корсунь-Шевченківський, Лисянський, Маньківський, Монастирищенський, Тальнівський, 

Уманський, Христинівський, Черкаський, Чорнобаївський і Шполянський); 

 По обласній програмі забезпечення учасників АТО та членів їх сімей житлом у 

2015 - 2020 роках. Департаментом соціального захисту населення Черкаської обласної 

державної адміністрації на умовах співфінансування з місцевими бюджетами (частка 

обласного бюджету становить 10 відс.) використано 1 250,4 тис.грн, з них 1214,0 тис.грн. – 

на надання кредитів. За рахунок наданих коштів забезпечено співфінансування 18 кредитних 

договорів для сімей учасників АТО у містах Черкаси, Сміла, Умань та Шпола. 

 По програмі розвитку футболу в Черкаській області на 2012-2020 роки кошти 

використані у сумі 100 тис. грн. Управлінням у справах сім’ї, молоді та спорту 

облдержадміністрації для надання субвенцій місцевим бюджетам на закупівлю комплектів 

ігрової форми та спортивного інвентарю переможцям і призерам обласного конкурсу-огляду 

на кращу організацію роботи з розвитку футболу серед спортивних організацій області 

(бюджети міст Черкаси, Умань та Уманського району). 

 По програмі розвитку фізичної культури і спорту в області на 2016-2020 роки –

кошти використані у сумі 818,4 тис. грн. Управлінням у справах сім’ї, молоді та спорту 

облдержадміністрації, з яких: 

- 568,4 тис. грн. - придбання житла Нагнію В.А. – заслуженому тренеру України, 

майстру спорту СРСР зі стрільби кульової міжнародного класу, тренеру срібного призера 

XXXI Літніх Олімпійських ігор 2016 року Куліша С.В.; 

- 245,0 тис. грн. – фінансова підтримка КДЮСШ «Спартак» ЧООФСТ «Спартак» за 

рахунок субвенції з Черкаського міського бюджету. 

 По програмі національно – патріотичного виховання дітей та молоді Черкаської 

області на 2017-2020 роки –  

783,3 тис. грн. – управлінню у справах сім'ї, молоді і спорту облдержадміністрації  на 

створення центру патріотичного виховання на базі існуючого молодіжного ресурсного 

центру, проведення заходів, передбачених програмою (фестивалі «Холодний Яр – фестиваль 

нескореної Нації», «Ше-Фест», «Гайдамацьке коло» та інші); 

117,1 тис.грн. – управлінню екології та природних ресурсів облдержадміністрації на 

фінансування п’яти проектів-переможців щорічного екологічного конкурсу «Україна в стилі 

ЕКО». 

 По обласній програмі забезпечення молоді житлом на 2003-2017 роки 
Управлінням у справах сім'ї, молоді і спорту облдержадміністрації використано на надання 

кредитів на придбання житла 1099,6 тис. грн. (453,7 тис. грн. загального фонду та 

645,9 тис. грн. спеціального фонду). За рахунок цих коштів докредитовані видатки на 

придбання житла для молодих сімей у м. Золотоноша (дві сім’ї) та у м. Черкаси (одна сім’я). 

На фінансування видатків, пов’язаних з обслуговуванням кредитів, використано 46,3 

тис. грн. 
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 По обласній цільовій програмі підтримки індивідуального житлового 

будівництва на селі „Власний дім“ на 2016 – 2020 роки не проводилися видатки  через 

відсутність заявок від головного розпорядника коштів - Департаменту містобудування, 

архітектури, будівництва та житлово-комунального господарства обласної державної 

адміністрації.  

 По програмі підтримки діяльності осередків національних творчих спілок 

Черкаської області на 2012-2021 роки використано 149,6 тис. грн. (конкурс з відбору 

заходів підтримки діяльності осередків національних творчих спілок Черкаської області). В 

рамках програми профінансовано 7 заходів. 

По обласній програмі медикаментозного забезпечення хворих із 

трансплантованими органами на 2017-2020 роки  - використано 304,5 тис.грн. 

Управлінням охорони здоров’я облдержадміністрації для надання субвенцій місцевим 

бюджетам на умовах співфінансування для вирішення проблеми щодо безперебійного 

забезпечення життєво необхідними препаратами вищезазначеної групи пацієнтів. 

 По обласній програмі поліпшення кінообслуговування населення на 2014-2018 

роки – використано 560,3 тис.грн.  на фінансову підтримку КП „Черкасиоблкіно“ (головний 

розпорядник коштів Департамент культури та взаємозв’язків з громадськістю 

облдержадміністрації).  

 По програмі підтримки розвитку сільськогосподарських обслуговуючих 

кооперативів у Черкаській області на період до 2020 року Управлінням агропромислового 

розвитку Черкаської обласної державної адміністрації на реалізацію проекту „Створення 

регіонального навчально-практичного Центру розвитку багатофункціональних кооперативів“ 

використано 3 296,6 тис. грн., з них: за рахунок коштів обласного бюджету 256,2 тис. грн (на 

придбання кліток для кроликів „Еко-ферма“ в кількості 18 шт.), за рахунок коштів Гранту ЄС 

– 3040,4 тис. грн (1 328,7 тис. грн - витрати, пов’язані з навчальною програмою учасників 

майбутніх кооперативів, 405,7 тис. грн - автомобіль для обстеження діючих кооперативів, 

426,9 тис. грн - оплата послуг з вирощування кролів, розробка алгоритму дій для 

вирощування екопродукції; 242,0 тис. грн - обладнання для вирощування кролів;165,8 тис. 

грн - корма для кролів; 138,2 тис. грн - меблі, система відеоспостереження, станція 

водопостачання; 53,0 тис грн - виготовлення брошури з управління кооперативами  (1000 

шт); 27,6 тис. грн - придбання кліток „Еко-ферма“ в кількості 2 шт.; 48,7 тис. грн - придбання 

саджанців ягідних культур, ветеринарні препарати; 203,8 тис. грн - створення навчального 

відеофільму, послуги аудиторської перевірки та інші послуги). 

 По програмі розвитку рибного господарства водойм Черкаської області на 2014-

2020 роки головним розпорядником коштів Управлінням агропромислового розвитку 

облдержадміністрації використано 1 950,0 тис. грн, які в повному обсязі спрямовані на 

зариблення Кременчуцького водосховища. 

 По програмі підвищення енергоефективності та зменшення споживання 

енергоносіїв Черкаської області на 2017 рік Департаментом містобудування, архітектури, 

будівництва та житлово-комунального господарства обласної державної адміністрації 

використані кошти у сумі 224,5 тис. грн. для надання субвенцій бюджетам міста Золотоноша, 

Городищенського, Жашківського, Звенигородського, Катеринопільського, Корсунь-

Шевченківського, Маньківського, Тальнівського та Шполянського районів, для компенсації 

відсоткової ставки по кредитах населенню та ОСББ для впровадження енергозберігаючих 

заходів. 

 По програмі підтримки місцевого самоврядування у Черкаській області на 2017 - 

2020 роки Черкаською  обласною радою використані кошти у сумі 926,1 тис. грн. на виплати 

удостоєним звання „Почесний громадянин області“, одноразові винагороди нагородженим 

спільною грамотою обласної ради та облдержадміністрації, нагородженим відзнакою „За 
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заслуги перед Черкащиною“, витрати на забезпечення депутатами діяльності, виготовлення 

брошур за рішенням сесії, придбання дипломів, грамот, посвідчень, квіткової продукції, 

оплату поштових витрат.  

 По програмі участі Черкаської області у Національній системі опрацювання 

звернень до органів виконавчої влади - використано 2159,5 тис.грн. на забезпечення 

функціонування обласного контактного центру (головний розпорядник коштів – обласна 

державна адміністрація).  

 По програмі підтримки діяльності органів виконавчої влади у Черкаській 

області на 2016-2020 роки використано кошти у сумі 4862,0 тис. грн: 

- На утримання апарату обласної державної адміністрації використано 1 307,2 тис. грн., 

в т.ч. на придбання канцелярського приладдя та комп’ютерної техніки 4,4 тис. грн., на 

відшкодування витрат з обслуговування приміщення – 560,2 тис.грн, оплату транспортних 

послуг – 246,4 тис.грн., придбання серверного обладнання, комп’ютерної та офісної техніки 

– 496,2 тис.грн. 

- Структурними підрозділами обласної державної адміністрації використано 3 554,8 

тис. грн., в т.ч. на заробітну плату з нарахуваннями 842,5 тис. грн., на придбання 

канцелярського приладдя, комп’ютерної та оргтехніки 143,4 тис. грн., на придбання пального 

– 47,3 тис.грн., на відшкодування витрат з обслуговування та утримання в належному стані 

приміщень – 889,9 тис.грн, оплату транспортних послуг – 969,8 тис.грн., послуги зв’язку – 

37,2 тис.грн., ремонт та обслуговування  комп’ютерної техніки, транспортних засобів –       

148 тис.грн., придбання серверного обладнання, комп’ютерної та офісної техніки – 476,7 

тис.грн. 

 По програмі фінансової підтримки підприємств обласної комунальної власності 

на 2013-2017 роки спрямовані кошти головним розпорядникам: 

 - Черкаською обласною радою використано 5 712,4  тис. грн, в т.ч. на оплату послуг по 

охороні Будинку Рад та інших об'єктів обласної комунальної власності, ремонт приміщень 

Будинку Рад та об'єктів обласної комунальної власності (4 423,1 тис. грн); комунальному 

підприємству „АТП Черкаської обласної ради“ (741,9 тис. грн), на поповнення обігових 

коштів Уманського видавничо-поліграфічного підприємства, Звенигородського ВПП, 

Смілянського ВПП „Тясмин“ (по 50 тис. грн); для КП „Готель Дніпро Черкаської обласної 

ради“ (397,4 тис. грн). 

- Управлінням агропромислового розвитку облдержадміністрації – 189,2 тис. грн на 

охорону КП „Регіональний навчально-практичний центр розвитку багатофункціональних 

кооперативів Черкаської області“. 

- Управлінням транспорту, дорожнього господарства та оборонно-промислового 

комплексу Черкаської обласної державної адміністрації – використано 1 508,6 тис. грн. на 

виконання заходів для проведення сертифікації КП „Аеропорт Черкаси Черкаської обласної 

ради“. 

 В рамках виконання заходів програми економічного і соціального розвитку 

Черкаської області на 2017 рік використано 711,5 тис. грн.: 

- 183,8 тис. грн. обласній раді для дофінансування виконаних не у повному обсязі в 

2016 році зобов’язань як засновника Черкаської Агенції регіонального розвитку; 

- 42,9 тис. грн. обласній державній адміністрації на організацію та проведення 

обласних заходів; 

- 117,5 тис. грн Департаменту регіонального розвитку обласної державної адміністрації 

на виготовлення інформаційних матеріалів (статистична інформація, бюлетені, брошури), 

проведення семінару; 
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- 367,3 тис. грн. Управлінню освіти і науки облдержадміністрації для надання субвенції 

місцевим бюджетам на виплату обласних стипендій переможцям ІІІ етапу Всеукраїнських 

учнівських олімпіад з базових дисциплін та ІІ етапу конкурсу - захисту науково - 

дослідницьких робіт учнів - членів Малої академії наук. 

 По обласній програмі фінансування ремонту доріг загального користування 

державного і місцевого значення, які проходять територією Черкаської області, та 

розвитку дорожньої інфраструктури на 2016-2018 роки на ремонт та утримання доріг 

Управлінню транспорту, дорожнього господарства та оборонно-промислового комплексу 

Черкаської обласної державної адміністрації спрямовано 241 997,0 тис. грн, в т.ч. 

15 914,3 тис. грн – за рахунок субвенцій з місцевих бюджетів; 226 082,7 тис. грн – 

надходжень коштів від перевиконання індикативних показників митних платежів.  

За рахунок цих коштів облаштовано освітлення, здійснено поточні та середні ремонти 

доріг: Р-10 Канів-Чигирин-Кременчук на двох ділянках: км 98+550 – км 101+950, км 98+246 

— км 106+000, Н-01 Київ-Знам’янка на ділянці км 205+280 – км 213+000, мосту через р. 

Дніпро км 23+068а/д д/з Н-16 Золотоноша-Черкаси-Сміла-Умань,  Н-16 Золотоноша-

Черкаси-Сміла-Умань на двох ділянках: км 12+300 — км 23+062, км 24+236 – км 25+440, 

О241601 Христинівка — Мала Севастянівка, О241204 /Т-24-03 Орадівка −Христинівка 

−Жашків − Корсунь-Шевченківський − Мошни/ − Сарни. 

 По програмі розвитку інформаційного простору Черкаської області на 2012-2017 

роки – кошти використані Департаментом культури та взаємозв’язків громадськістю 

Черкаської обласної державної адміністрації на інформаційні послуги в електронних та 

друкованих засобах масової інформації – 421,9 тис. грн., на видання суспільно необхідної 

літератури – 650,9 тис.грн., на проведення конкурсу редакцій друкованих і електронних 

засобів масової інформації та журналістів - 21,0  тис. грн.  

 По програмі інформатизації Черкаської області на 2016 – 2017 роки „Електронна 

Черкащина“ кошти спрямовані головному розпоряднику Департаменту культури та 

взаємозв’язків з громадськістю і використані у сумі 1719,0 тис.грн.: 

- 470,0 тис.грн. для створення Єдиного регіонального порталу надання 

адміністративних послуг; 

- 1 249,0 тис.грн. для впровадження системи електронного документообігу. 

 По обласній програмі розвитку громадянського суспільства на період до 2019 

року використані кошти у сумі 843,0 тис. грн. (проведення конкурсу соціальних проектів 

неурядових організацій та обласного форуму інститутів громадянського суспільства). В 

рамках програми реалізовано 14 соціальних проекти на суму 793,0 тис. грн. та 50 тис.грн. 

спрямовано на проведення обласного форуму інститутів громадянського суспільства.  

 По програмі розвитку туризму в Черкаській області на 2012-2020 роки – 

головним розпорядником коштів Департаментом регіонального розвитку обласної державної 

адміністрації використано 166,9 тис. грн. на організацію та проведення ІІ туристичного 

форуму Черкащини (23.09.2017), участь у міжнародному туристичному салоні “Україна” (4-6 

жовтня 2017), розробку графічного макету банеру в електронній формі, виготовлення 

поліграфічної продукції. 

 По програмі розвитку міжнародного співробітництва та міжрегіональної 

співпраці Черкаської області на  2017 – 2020 роки головним розпорядником коштів 

Департаментом регіонального розвитку обласної державної адміністрації  використано 398,6 

тис. грн, які в повному обсязі спрямовані на організацію та проведення щорічного 

Черкаського Міжнародного Інвестиційного форуму, на придбання друкованої продукції, 

фотозони, сувенірної продукції, витрати на організацію та проведення протокольних заходів 

14-15 листопада із делегацією Представництва Європейського Союзу в Україні. 
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Видатки спеціального фонду виконані у сумі 620 702,5 

тис. грн. (83,2 відс. до призначень на рік), з яких власні 

видатки обласного бюджету – 565 833,5 тис. грн., 

міжбюджетні трансферти – 54 869 тис. грн. 

 
 

 

За рахунок власних надходжень бюджетних установ зі 

спеціального фонду обласного бюджету профінансовано 174 

047,9 тис. грн. видатків, у тому числі по закладах освіти – 32 

852,5 тис. грн., охорони здоров’я – 69 624,5 тис. грн., 

соціального захисту та соціального забезпечення – 34 953,0 

тис. грн., культури і мистецтва – 1 870,7 тис. грн., фізичної 

культури і спорту – 401,5 тис. грн., установ ветеринарної 

медицини – 34 345,8 тис. грн.  

Ресурс бюджету розвитку обласного бюджету склав 

185 479,1 тис. грн. (з урахуванням залишку коштів на 

01.01.2017 – 7 739,1тис. грн.). 

Надходження одержані за рахунок: 

 коштів, переданих із загального фонду бюджету – 147 194,1 тис. грн.,  

 повернення кредитів та відсотків за користування кредитом – 

151,1 тис. грн.; 

 субвенції з місцевих бюджетів – 30 394,8 тис. грн.; 

Видатки бюджету розвитку становлять 184 211,4 тис. грн.(додаток №3), з них:  

 капітальні видатки установ бюджетної сфери (з урахуванням субвенцій з 

державного бюджету) – 120 651,6 тис. грн., у т.ч. по органах місцевого 

самоврядування – 268,3 тис.грн., закладах освіти – 22 963,5 тис. грн., 

охорони здоров’я – 87 705,6 тис. грн., соціального захисту та соціального 

забезпечення – 2 855,7 тис. грн., культури і мистецтва – 2 416,8 тис.грн., 

фізичної культури і спорту – 4 441,7 тис. грн.; 

 будівництво – 26 230,1 тис. грн.; 

Спеціальний 

фонд 

Видатки за 

рахунок 

власних 

надходжень 
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 утримання та розвиток інфраструктури доріг – 400,0 тис.грн.; 

 внески у статутні капітали суб'єктів підприємницької діяльності – 

2 309,3 тис. грн.  

 субвенції капітального характеру державному бюджету  – 4 944,8 тис.грн. 

та місцевим бюджетам – 23683,4 тис.грн.; 

 субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів 

щодо соціально-економічного розвитку окремих територій – 3 630,2 

тис.грн. ( деталізація з урахуванням коштів загального фонду наведена в 

додатку №4), 

 співфінансування екологічних проектів (за рахунок субвенцій з місцевих 

бюджетів) – 2 105,8 тис. грн. 

 співфінансування проекту “Створення регіонального тренінгового і 

практичного центру для розвитку мультифункціональних кооперативів», 

що фінансується за рахунок гранту Європейського Союзу” – 256,2 тис. грн. 

Спільно з Державним фондом регіонального розвитку реалізовано ряд 

проектів на загальну суму 90 212,4 тис.грн., з яких частка обласного бюджету 

розвитку становить  37,6 відс., або 33 952,6 тис. грн., решта 56 259,8 тис.грн – 

кошти ДФРР: 

45 543,1 тис.грн. (з яких кошти обласного бюджету розвитку - 15 754,3 

тис.грн.) – відновлення будівлі Черкаського академічного обласного 

українського музично-драматичного театру імені Т. Г. Шевченка; 

18 934,4 тис. грн. (кошти бюджету розвитку – 8 934,4 тис.грн., у т.ч. за 

рахунок субвенцій з місцевих бюджетів 3556,1 тис.грн.) – створення мережі 

профілактичних скринінгових центрів "Здоров’я жінки" на базі медичних 

установ області; 

16 714,907 тис. грн. (бюджет розвитку – 8 357,4 тис.грн. за рахунок 

субвенцій з місцевих бюджетів) – покращення матеріально-технічної бази 

інноваційних шкіл Черкащини в рамках Концепції нового освітнього простору; 

9 020,0 тис. грн. (бюджет розвитку – 906,5 тис.грн.) – реконструкція 

адмінбудівлі (літ. А ″- І ) обласної спеціалізованої дитячо-юнацької спортивної 

школи олімпійського резерву з надбудовою другого поверху та добудовою 

спортивних залів по вул. Пастерівська, 102 в м. Черкаси. 

Крім того, коштами бюджету розвитку профінансовано: 

 придбання ангіографічного обладнання та проведення капітального 

ремонту приміщень Черкаського обласного кардіологічного центру у сумі 

23 130,0 тис.грн. (у т.ч. за рахунок коштів державного бюджету – 11538,0 

тис.грн., коштів обласного бюджету – 6642,6 тис.грн., субвенцій з місцевих 

бюджетів – 4949,4 тис.грн.); 

 придбання спеціалізованих автомобілів класу «В» для обслуговування 

населення – 15 900,0 тис.грн. (у т.ч. за рахунок коштів обласного бюджету –

7925,0 тис.грн. , за рахунок субвенцій з місцевих бюджетів – 7975,0 тис.грн.); 

 придбання обладнання для надання допомоги хворим з інфарктом 

міокарду Черкаському обласному кардіологічному центру –  - 2 057,9 тис.грн.; 
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 реконструкція будівлі приймального відділення з підвалом (літ S-I) під 

корпус № 2 Черкаського обласного кардіологічного центру по вул. Мечникова, 

25 в м. Черкаси - 1 388,2 тис.грн.; 

 капітальний ремонт штучної злітно-посадкової смуги КП „Аеропорт 

Черкаси Черкаської обласної ради“ по вул. Смілянська, 168 у м. Черкаси 

(виготовлення проектно-кошторисної документації та отримання експертного 

звіту) - 1 343,0 тис.грн.; 

 будівництво стадіону обласної спеціалізованої дитячо-юнацької 

спортивної школи олімпійського резерву по вул. Пастерівська, 102 в м. Черкаси 

- 1 017,4 тис.грн.; 

 обласний центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф 

Черкаської обласної ради по вул. Корольова, 15 в м. Черкаси – будівництво 

(виготовлення проектно-кошторисної документації та отримання експертного 

звіту) -  571,6 тис.грн. 

Надходження екологічного податку та грошових стягнень 

за шкоду, заподіяну порушенням законодавства про охорону 

навколишнього природного середовища внаслідок 

господарської та іншої діяльності виконані в сумі 28 247,0 

тис. грн, або 100,3 відс. до річних призначень.  

На природоохоронні об’єкти і заходи з обласного бюджету спрямовано 

25 551,8 тис. грн або 73,9 відс. до річних призначень, з них 25 471,8 тис. грн або 

73,8 відс. за рахунок власних надходжень та 80,0 тис. грн (100 відс.) за рахунок 

субвенції з Черкаського районного бюджету (перелік – у додатку №5). 

Крім того, на природоохоронні заходи спрямовано 2 242,2 тис. грн, з них: 

136,4 тис. грн кошти загального фонду обласного бюджету (КПКВК 76 1 8800 

“Інші субвенції”) та 2 105,8 тис. грн за рахунок субвенцій з інших місцевих 

бюджетів (бюджет розвитку КПКВК 48 1 9110 “Охорона та раціональне 

використання природних ресурсів”).  

Завдяки здійсненим видаткам завершено реконструкцію аварійної ділянки 

напірного колектору в м. Звенигородка, будівництво та облаштування притулку 

для утримання безпритульних тварин у м. Умань, реконструкцію каналізаційної 

мережі по вул. Гагаріна в м. Городище, реконструкцію з влаштуванням 

гідроізоляції  очисних споруд стаціонару Шполянської центральної районної 

лікарні імені братів М.С. і О.С. Коломійченків у м. Шпола, виконані роботи 

щодо відновлення і підтримання сприятливого гідрологічного режиму та 

санітарного стану річок у ряді населених пунктів області та інше. 

Надходження коштів від відшкодування втрат 

сільськогосподарського і лісогосподарського виробництва 

виконані в сумі 97,5 тис. грн або 220,7 відс. до уточненого 

річного плану (44,2 тис. грн). Передбачені за рахунок 

зазначених надходжень та залишку коштів на початок року 

видатки в сумі 386,9 тис. грн не використані. 

 З обласного бюджету іншим бюджетам перераховано 

5 183 021,1 тис. грн. міжбюджетних трансфертів, у т. ч.: 

 стабілізаційної дотації – 22 752,6 тис. грн. (100 відс. 
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до плану періоду); 

 субвенцій з державного бюджету – 5 065 383,0 тис.грн. (95,2 відс.), у тому 

числі на виконання програм соціального захисту населення – 

4 960 513,1 тис.грн. (99,4 відс.), фінансування установ освіти, охорони здоров’я 

– 80 863,6 тис. грн. (29,5 відс.), інвестиційного характеру – 9 790,3 тис.грн. 

(78,1 відс.), інших субвенцій – 14 216 тис.грн. (30,5 відс.); 

 субвенцій з обласного бюджету – 81 966,5 тис.грн., у тому числі на 

утримання об’єктів охорони здоров’я спільного користування – 3 072,8 тис.грн. 

та інших субвенцій – 78 893,7 тис.грн. (деталізація за напрямами використання 

наведена в додатку №6); 

 субвенцію державному бюджету на виконання програм соціально-

економічного розвитку регіонів –12 919,0 тис.грн.(деталізація за напрямами 

наведена в розділі Бюджетні програми). 

Дебіторська заборгованість по загальному фонду 

збільшилася з початку року на 193,0 тис. грн. і станом на 

01.01.2018 склала 407,6 тис. грн., кредиторська повністю відсутня. (Додаток №7). 

Дебіторська заборгованість по спеціальному фонду протягом звітного 

періоду збільшилася на 205,3 тис. грн. і станом на 01.01.2018 складає 395,1 

тис. грн., кредиторська зменшилася на 308,8 тис. грн. (14,9 відс.)  і складає 1 764,7 

тис. грн. (Додаток №8). 

 

 

Директор                                                                                Н. Кравченко 

Заборгованість 


