
ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА ДО ЗВІТУ ПРО ВИКОНАННЯ 

ОБЛАСНОГО БЮДЖЕТУ ЗА I ПІВРІЧЧЯ 2019 РОКУ 

 
За I півріччя 2019 року до обласного бюджету  надійшло 

3 736 761,3 тис. грн, з них надходження до загального фонду 

3 447 856,8 тис. грн., спеціального фонду – 288 904,5 тис. грн. 

 

 
 

До загального фонду обласного бюджету надійшло 485 217,2 тис. грн 

власних доходів, що становить 105,0 відс. до завдання на звітний період, понад 

план надійшло 23 174,4 тис. грн. Досягнуто приросту надходжень порівняно з 

попереднім роком на 13,4 відс. 

В складі доходів загального 

фонду обласного бюджету 

409 730,1 тис. грн податку 

на доходи фізичних осіб, 

43 490,7 тис. грн податку 

на прибуток підприємств, 

14 374,5 тис. грн плати за 

надання адміністративних 

послуг, 13 607,5 тис. грн 

рентної плати та плати за 

використання інших 

природних ресурсів, 2 062,4 

тис. грн плати за передане в 

оренду майно обласної 

комунальної власності, 

1 952 тис. грн всіх інших 

надходжень. 

Доходи 

бюджету 
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До спеціального фонду 

обласного бюджету надійшло  

65,9 млн грн власних доходів, з 

них власні надходження 

бюджетних установ –  

52,1 млн грн, екологічний 

податок – 13,3 млн грн, всі інші 

платежі – 0,5 млн грн. 

 

У складі доходів 

враховано 3 185 596,0 тис. грн 

міжбюджетних трансфертів з 

державного бюджету (302 477,4 тис. грн дотацій та 2 881 219,2 тис. грн 

субвенцій) та 1 899,4 тис. грн субвенцій з місцевих бюджетів.  

 

Видатки обласного бюджету з урахуванням переданих 

іншим бюджетам трансфертів виконані у сумі 

3 517 401,2 тис. грн, із зменшенням до аналогічного періоду 

минулого року на 1 096 770,2 тис. грн, або на -23,8 відс. (за рахунок зменшення 

надходжень по субвенціям з державного бюджету на здійснення програм 

соціального захисту населення). 

 

 
 

Із загального фонду бюджету на утримання установ 

обласного підпорядкування, фінансування обласних 

програм і заходів спрямовано 1 114 131,9 тис. грн, передано 

Видатки 

загального фонду 

Видатки 

бюджету 
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міжбюджетних трансфертів іншим бюджетам – 2 166 742,3 тис. грн. 

 

 
 

Видатки на утримання установ та закладів освіти зросли у порівнянні з 

аналогічним періодом минулого року на 37 228,8 тис. грн (11,2 відс.), охорони 

здоров’я – на 67 974,5 тис. грн (15,1 відс), соціального захисту та соціального 

забезпечення – на 44 675,6 тис. грн (42,1 відс. – за рахунок надання при 

народженні дитини одноразової  натуральної допомоги  «пакунок малюка» –  

26 400,0 тис.грн.), культури і мистецтва – 5 399,0 тис. грн (13,2 відс.), фізичної 

культури і спорту – 1 990,8 тис. грн. (12,6 відс.). 
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На реалізацію окремих програм з обласного бюджету профінансовано 

318 133,5 тис. грн, детальна інформація щодо використання цих коштів 

наведена в додатку 1. 

На запобігання виникнення та ліквідацію надзвичайних ситуацій з 

резервного фонду виділено 1 003,6 тис. грн, з яких головним розпорядникам 

коштів перераховано 1 003,6 тис. грн, або 100,0 відс. 

Деталізація напрямків використання наведена в додатку №2. 

 

 

Видатки спеціального фонду обласного бюджету 

(без міжбюджетних трансфертів) за I півріччя 2019 

року виконані у сумі 199 887,7 тис. грн.  
 

 
 

За рахунок власних надходжень бюджетних 

установ зі спеціального фонду обласного бюджету 

профінансовано 49 127,9 тис. грн, у тому числі по 

закладах освіти – 28 276,5 тис. грн, охорони здоров'я – 

1 665,7 тис. грн, соціального захисту та соціального 

забезпечення – 17 918,2 тис. грн, культури і мистецтва – 1 084,3 тис. грн, 

фізичної культури і спорту – 183,2 тис. грн. 
 

 

Доходи бюджету розвитку обласного бюджету склали 

85 905,0 тис. грн., які одержані за рахунок наступних 

джерел: 

• кошти, передані із загального фонду бюджету – 84 151,3 тис. грн; 

• повернення відсотків за користування кредитом – 21,8 тис. грн.; 

• субвенції з місцевих бюджетів – 1 731,9 тис. грн; 

Видатки бюджету розвитку становлять 61 914,0 тис. грн, з них:  

Видатки бюджетних 

установ за рахунок 

власних надходжень 
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фонду бюджету 
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 капітальні видатки установ бюджетної сфери – 28 074,7 тис. грн., у т.ч. по 

закладах освіти – 6 195,5 тис. грн., охорони здоров’я – 15 566,4 тис. грн., 

соціального захисту та соціального забезпечення – 4 573,6 тис. грн., культури  

і мистецтва – 1 498,9 тис. грн., фізичної культури і спорту – 160,0 тис. грн.,  

інші – 80,4 тис. грн.; 

 будівництво об'єктів соціально-культурного призначення – 596,5 тис.грн. 

та інших об'єктів соціальної та виробничої інфраструктури комунальної 

власності – 269,5 тис.грн.; 

 внески у статутні капітали суб'єктів підприємницької діяльності –

969,5 тис. грн., 

 виконання інвестиційних проектів – 7 018,2 тис. грн., в т.ч.: 

 заходи щодо соціально-економічного розвитку – 1 661,1 тис.грн.; 

 заходи, спрямовані на розвиток системи охорони здоров'я у 

сільській місцевості – 5 357,1 тис.грн.; 

 реалізація інших заходів щодо соціально-економічного розвитку території  

– 1 380,0 тис. грн.; 

 субвенції капітального характеру державному та місцевим бюджетам – 

23 605,5 тис. грн. 

Розподіл коштів бюджету розвитку за об’єктами реконструкції та 

будівництва наведений у додатку 3. 

 

За І півріччя 2019 року надійшло 221 224,4 тис. грн. 

(100 відс. до плану періоду) субвенції з державного 

бюджету на фінансове забезпечення будівництва, 

реконструкції, ремонту і утримання автомобільних доріг 

загального користування місцевого значення, вулиць і доріг 

комунальної власності у населених пунктах. 

На утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої 

інфраструктури фактично спрямовано 67 711,1 тис. грн, або 23,9 відс. до плану 

періоду, з них: 

64 711,1 тис. грн на утримання та розвиток автомобільних доріг та 

дорожньої інфраструктури за рахунок відповідної субвенції з державного 

бюджету; 

3 000,0 тис. грн – субвенції з обласного бюджету місцевим бюджетам на 

фінансове забезпечення будівництва, реконструкції, ремонту і утримання 

автомобільних доріг загального користування місцевого значення, вулиць і 

доріг комунальної власності у населених пунктах. 

 
 

До обласного природоохоронного фонду надійшло 

13 416,6 тис. грн, або 137,9 відс. до плану на звітний період 

та 69,6 відс. до річних призначень. 

На фінансування природоохоронних об’єктів і 

заходів за рахунок власних надходжень обласного бюджету 
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навколишнього 
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спрямовано 13 097,8 тис. грн, або 71,5 відс. до призначень періоду з них 

субвенції місцевим бюджетам – 13 033,7 тис. грн або 77,4 відс. (додаток 4).  

Надходження коштів від відшкодування втрат 

сільськогосподарського і лісогосподарського виробництва 

виконані в сумі 361,3 тис. грн або 277,9 відс. до річних 

призначень. Видатки обласного бюджету за рахунок цих 

надходжень, у зв’язку з відсутністю заявок головного 

розпорядника коштів – Департаменту агропромислового 

розвитку облдержадміністрації, не фінансувалися 
 

З обласного бюджету на кредитування пільгових 

довгострокових кредитів громадянам на будівництво 

(реконструкцію) та придбання житла у рамках виконання 

обласних програм за рахунок коштів загального фонду спрямовано всього 

1 228,6 тис. грн або 69,6 відс. до плану періоду, в т.ч. 604,2 тис. грн на 

забезпечення учасників АТО та членів їх сімей житлом та 624,4 тис. грн на 

забезпечення молоді житлом. 

На фінансування видатків, пов’язаних з обслуговуванням кредитів по цих 

програмах, із загального фонду спрямовано 72,5 тис. грн (57 відс. до плану 

періоду). 

До спеціального фонду бюджету повернуто 355,5 тис. грн кредитів, 

наданих у минулі роки на виконання житлових програм, у тому числі: 

231,4 тис. грн – на виконання житлових програм молодіжного житлового 

будівництва і забезпечення житлом працівників бюджетних установ 

комунальної власності, 40,1 тис. грн – забезпечення учасників АТО та членів їх 

сімей житлом, 55,0 тис. грн – кредитів, наданих індивідуальним сільським 

забудовникам по програмі «Власний дім»; 29,0 тис. грн – на будівництво 

житлово-будівельних кооперативів. 

 

Із загального обсягу видатків іншим бюджетам 

протягом звітного періоду з обласного бюджету 

перераховано 2 203 381,6 тис. грн, у т.ч.: 

дотації з місцевого бюджету на здійснення переданих з державного 

бюджету видатків з утримання закладів освіти та охорони здоров’я за рахунок 

відповідної додаткової дотації з державного бюджету – 106 216,2 тис. грн; 

субвенції державному бюджету на виконання програм соціально-

економічного розвитку регіонів – 12 024,4 тис. грн; 

субвенцій на здійснення програм та заходів за рахунок субвенцій з 

державного бюджету 2 026 608,4 тис.грн. в тому числі програм соціального 

захисту населення – 1 964 973,9 тис. грн., освіти – 35 952,8 тис.грн., охорони 

здоров'я – 23 964,7 тис.грн., соціально-економічного та культурного розвитку 

регіонів – 459,5 тис.грн.,  інших програм та заходів – 1 257,5 тис.грн.; 

субвенцій місцевим бюджетам за рахунок коштів обласного бюджету – 

58 532,6 тис. грн, у тому числі на утримання об’єктів спільного  

користування чи ліквідацію негативних наслідків діяльності об’єктів спільного 

користування – 1 254,0 тис. грн, на фінансове забезпечення будівництва, 

реконструкцію, ремонт і утримання автомобільних доріг загального 

Міжбюджетні 

трансферти 

Охорона і 
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використання 
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користування місцевого значення, вулиць і доріг комунальної власності  

у населених пунктах – 3 000,0 тис. грн, на здійснення природоохоронних 

заходів – 13 033,7 тис. грн, інших цільових субвенцій місцевим бюджетам – 

41 244,9 тис. грн (додаток 5). 

 

Станом на 01.07.2019 по загальному фонду дебіторська 

заборгованість становила 517,2 тис. грн, кредиторська – 

25 566,2 тис. грн (додаток 6). По спеціальному фонду 

дебіторська заборгованість рахується у сумі 7 522,6 тис. грн, кредиторська – 

8 544,8 тис. грн (додаток 7). 
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Заборгованість  


