
 

ДЕПАРТАМЕНТ ФІНАНСІВ 

ЧЕРКАСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ 

бульвар Шевченка, 185, м. Черкаси, 18000, тел./факс: (0472)37-14-06, 37-27-34 

E-mail: info@df.ck.gov.ua, код згідно з ЄДРПОУ 02311425 

 

від ___12.02.2021___ № ___03-03-03____       на №   ___________від ____________ 

 

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА 

ДО ЗВІТУ ПРО ВИКОНАННЯ ОБЛАСНОГО БЮДЖЕТУ ЗА 2020 РІК 

За 2020 рік до обласного бюджету надійшло  

3 519 440,6 тис. грн, в т.ч.: 

власні надходження загального фонду – 1 126 492,0 тис. грн 

(99,2 відс. до показників розпису на рік); 

власні надходження спеціального фонду – 133 444,0 тис. грн (103,4 відс.); 

дотацій з державного бюджету – 324 794,2 тис. грн (100 відс.); 

субвенцій з державного бюджету на виконання загальнодержавних 

програм – 1 896 387,0 тис. грн (94,5 відс.); 

субвенцій з місцевих бюджетів – 38 323,4 тис. грн (94 відс.). 

 

 
До загального фонду обласного бюджету надійшло 1 126 492 тис. грн 

власних доходів, що становить 99,2 відс. до завдання на звітний період, до 

плану не отримано 9 604,7 тис. грн. Досягнуто приросту надходжень порівняно 

з попереднім роком на 7,6 відс.  

Доходи 

бюджету 
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У складі доходів 

обласного бюджету  

967 038,2 тис. грн податку на 

доходи фізичних осіб, 

86 710,8 тис. грн податку на 

прибуток підприємств,  

34 348,8 тис. грн рентної 

плати та плати за 

використання інших 

природних ресурсів,  

30 894,2 тис. грн плати за 

надання адміністративних 

послуг, 3 213,0 тис. грн плати 

за передане в оренду майно 

обласної комунальної 

власності, 4 287,0 тис. грн всіх 

інших надходжень. 

       

     До спеціального фонду 

обласного бюджету 

надійшло 133 444 тис. грн 

доходів. У складі доходів 

власні надходження 

бюджетних установ – 

115 383 тис. грн, екологічний 

податок – 15 273,0 тис. грн, 

всі інші надходження – 

2 788,0 тис. грн.  

 

 

Видатки обласного бюджету з урахуванням переданих 

іншим бюджетам трансфертів виконані у сумі 

3 539 356,0 тис. грн, із зменшенням до аналогічного періоду 

минулого року на 3  176 346,9 тис. грн, або «мінус» 47,3 відс. 

за рахунок передачі до державного бюджету фінансування загальнодержавних 

програм соціального захисту (допомоги сім'ям з дітьми, пільги та житлові 

субсидії населенню, допомоги на дітей-сиріт та дітей, позбавлених 

батьківського піклування та інш) та третинної медичної допомоги за програмою 

державних гарантій медичного обслуговування населення).  

У складі видатків 1 906 774,8 тис. грн за рахунок субвенцій з державного 

бюджету, детальна інформація щодо використання цих коштів наведена в 

додатку 1. 

 

 

 

Видатки 

бюджету 
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Із загального фонду бюджету на утримання установ 

обласного підпорядкування, фінансування обласних програм і 

заходів спрямовано 1 711 975,6 тис. грн, передано міжбюджетних 

трансфертів іншим бюджетам – 517 670,6 тис. грн. 

 
 

 

 

Загальний 

фонд 
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На реалізацію окремих програм з обласного бюджету головними 

розпорядниками коштів використано 850 969,2 тис. грн, детальна інформація 

щодо використання цих коштів наведена в додатку 2. 

 

Державне управління 

 

На утримання обласної ради по загальному фонду використано 

23 007,4 тис. грн., або 97,1 відс. до призначень на рік з урахуванням змін.  

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

17 129,7 тис. грн., оплату комунальних послуг та енергоносіїв – 697,7 тис. грн., 

придбання канцелярського приладдя, запасних частин до оргтехніки, оплату 

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

експлуатаційних та транспортних послуг – 5 180 тис. грн. 

По спеціальному фонду використано 135 тис. грн., або 100 відс. до 

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

техніки. 

Освіта 

 

На забезпечення діяльності закладів освіти обласного підпорядкування за 

загальним фондом спрямовано 726 277,2 тис. грн, або 91,8 відс. до уточнених 

планових призначень на рік. 

По Управлінню освіти і науки Черкаської облдержадміністрації 

асигнування використані в сумі 631 318,8 тис. грн, або 91,0 відс. до уточнених 

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

інтернатів, 5 навчально-реабілітаційних центрів, 3 заклади позашкільної освіти, 

6 закладів фахової передвищої освіти, 14 закладів професійної (професійно-

технічної) освіти, інститут післядипломної освіти педагогічних працівників, 

централізована бухгалтерія. 

Видатки на утримання інтернатних закладів виконані в сумі  

282 007,1 тис. грн, що становить 88,4 відс. до уточнених призначень. 

По КПКВК 1090 «Надання позашкільної освіти закладами позашкільної 

освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми» видатки виконані у сумі 

11 924,2 тис. грн (94,4 відс. до уточнених призначень). 

За КПКВК 1110 «Підготовка кадрів закладами професійної (професійно-

технічної) освіти та іншими закладами освіти» видатки виконані у сумі 

188 170,7 тис. грн, що становить 91,1 відс. від уточнених планових призначень. 

За КПКВК 1120 «Підготовка кадрів закладами фахової передвищої освіти» 

для забезпечення функціонування закладів фахової передвищої освіти 

використано 122 752,8 тис. грн (96,1 відс. від уточненого плану). 

За КПКВК 1140 «Підвищення кваліфікації, перепідготовка кадрів 

закладами післядипломної освіти» видатки використані у сумі 23 661,4 тис. грн 

(96,0 відс. до уточнених призначень) на фінансування послуг комунального 

навчального закладу «Черкаський обласний інститут післядипломної освіти 

педагогічних працівників Черкаської обласної ради». 
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За КПКВК 1150 «Методичне забезпечення діяльності закладів освіти» 

видатки використані у сумі 592,8 тис. грн, що становить 65,4 відс. від 

уточнених планових призначень. 

За КПКВК 1161 «Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти» 

видатки використані у сумі 2 023,3 тис. грн, що становить 97,6 відс. від 

уточнених планових призначень. 

За КПКВК 1162 «Інші програми та заходи у сфері освіти» видатки 

використані у сумі 186,5 тис. грн, що становить 95,2 відс. від уточнених 

планових призначень. 

На придбання обладнання та інших предметів довгострокового 

користування, проведення реконструкції та капітальних ремонтів закладів 

освіти обласного підпорядкування використано 78 645,4 тис. грн. 

На проведення робіт по будівництву, реконструкції та капітальному 

ремонту 22 об’єктів закладів освіти спрямовано 9 956,4 тис. грн, придбано 

обладнання та предмети довгострокового користування для закладів освіти на 

10 об’єктах на суму 68 689,0 тис. грн. 

По Управлінню охорони здоров’я Черкаської облдержадміністрації на 

забезпечення діяльності закладів фахової передвищої освіти та вищої освіти 

видатки використані у сумі 57 008,0 тис. грн (97,4 відс. до уточнених 

призначень). 

З бюджету розвитку спрямовано 2 394,2 тис грн. на капітальний ремонт 

гуртожитку Черкаської медичної академії. 

На забезпечення діяльності двох закладів фахової передвищої освіти по 

Управлінню культури та охорони культурної спадщини Черкаської 

облдержадміністрації видатки використані в сумі 35 249,7 тис. грн (98,1 відс. 

до уточнених призначень). 

З бюджету розвитку спрямовано 191,8 тис грн на технічне обстеження 

будівлі комунального закладу «Черкаський музичний коледж ім. С.С. Гулака-

Артемовського» Черкаської обласної ради та 42,9 тис. грн на виготовлення 

проектно-кошторисної документації для капітального ремонту межуючої 

підпірної стіни на адміністративній території Уманського обласного музичного 

коледжу ім. П.Д. Демуцького. 

На оплату видатків Черкаського регіонального центру підвищення 

кваліфікації (головний розпорядник коштів – Черкаська обласна державна 

адміністрація) спрямовано 2 700,7 тис. грн (93,2 відс. до уточнених 

призначень). 

Охорона здоров’я 

На утримання установ та підприємств охорони здоров’я обласного 

підпорядкування по головному розпоряднику коштів – Управлінню  

охорони здоров’я облдержадміністрації по загальному фонду спрямовано  

503 167,9 тис. грн, що становить 94 відс. до уточнених річних призначень. Із 

загального обсягу видатків 299 565,1 тис. грн проведено за рахунок коштів 

цільових субвенцій з державного бюджету, а саме: 

медичної субвенції – 229 819,7 тис. грн, або на 99,9 відс.; 
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здійснення підтримки окремих закладів та заходів у системі охорони 

здоров’я – 65 368,8 тис. грн, або на 99,3 відс.; 

здійснення доплат медичним та іншим працівникам закладів охорони 

здоров'я за рахунок коштів, виділених з фонду боротьби  

з гострою респіраторною хворобою COVID-19, спричиненою коронавірусом 

SARS-CoV-2, та її наслідками – 3 252,2 тис. грн, або на 45,7 відс.; 

забезпечення подачею кисню ліжкового фонду закладів охорони здоров’я, 

які надають стаціонарну медичну допомогу пацієнтам з гострою респіраторною 

хворобою COVID-19, спричиненою коронавірусом SARS-CoV-2, за рахунок 

коштів, виділених з фонду боротьби з гострою респіраторною  

хворобою COVID-19, спричиненою коронавірусом SARS-CoV-2, та її 

наслідками – 326,5 тис. грн, або на 76 відс.; 

забезпечення здійснення деяких заходів, спрямованих на запобігання 

виникненню та поширенню, локалізацію та ліквідацію спалахів, епідемій та 

пандемій гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом 

SARS-CoV-2, за рахунок коштів, виділених з фонду боротьби з гострою 

респіраторною хворобою COVID-19, спричиненою коронавірусом SARS-CoV-

2, та її наслідками (забезпечення розхідними матеріалами для тестування на 

виявлення антитіл до коронавірусу) – 797,9 тис. грн, або на 100 відс.; 

Крім того, на видатки бюджету розвитку спрямовано 154 560,2 тис. грн, в 

тому числі за рахунок коштів обласного бюджету – 51 238,1 тис. грн, залишків 

медичної субвенції – 13 846,7 тис. грн, залишку субвенції з державного 

бюджету на соціально-економічний розвиток територій – 66,1 тис. грн, інших 

субвенцій з державного бюджету – 89 369,5 тис. грн та субвенцій з місцевих 

бюджетів – 39,8 тис. грн. 

Зокрема, КНП "Черкаський обласний онкологічний диспансер ЧОР" в 

рамках виконання обласної програми „Трансплантація аутологічних 

гемопоетичних стовбурових клітин кісткового мозку та периферичної крові“ на 

2019-2023 роки придбано медичне обладнання на суму 10 129,4 тис. грн.  

Крім того, придбано медичне обладнання для проведення трансплантації нирки 

(6 006,2 тис. грн). Для КНП "Черкаський обласний кардіологічний центр ЧОР" 

придбано апарат штучного кровообігу (11 999 тис. грн). 

Для забезпечення обласних закладів охорони здоров'я обладнанням, в тому 

числі медичним, спрямовано 24 534,6 тис. грн, проведення ремонтів та 

реконструкцій – 4 741 тис. грн. 

На покращення матеріально-технічного стану закладів охорони здоров’я 

області спрямовано 7 740,5 тис. грн  

Для забезпечення подачею кисню ліжкового фонду закладів охорони 

здоров'я області спрямовано 61 109,5 тис. грн. 

На забезпечення опорних закладів охорони здоров’я у госпітальних 

округах медичним обладнанням, а саме системами рентгенівськими 

діагностичними стаціонарними загального призначення (цифровими) та 

апаратами ультразвукової діагностики за рахунок коштів субвенції з 

державного бюджету спрямовано 28 300 тис. грн. 

Соціальний захист та соціальне забезпечення 
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На соціальний захист та соціальне забезпечення населення за загальним 

фондом спрямовано 295 079,9 тис. грн (98,1 відс. уточнених призначень на 

даний період). 

По Департаменту соціального захисту населення 

облдержадміністрації у загальному обсязі видатків найбільшу питому вагу 

займають видатки на забезпечення діяльності Смілянського дитячого будинку-

інтернату та 13 інтернатних закладів для осіб, які не можуть вести самостійний 

спосіб життя через похилий вік, фізичні та розумові вади, психічні 

захворювання або інші хвороби, на що використано 244 117,8 тис. грн 

загального фонду, або 99,3 відс. до уточнених призначень. 

Видатки на придбання медикаментів та продуктів харчування для 

підопічних по загальному фонду відповідно склали 4 509,0 тис. грн та 

19 691,5 тис. грн, по спеціальному фонду – 5 848,5 тис. грн та 

24 979,2 тис. грн. 

Вартість одного ліжко-дня з врахуванням видатків спеціального фонду по 

медикаментозному забезпеченню склала 13,1 грн, по харчуванню – 56,3 грн. 

Крім того, на харчування підопічних використовувалась продукція власного 

виробництва підсобних господарств. 

З бюджету розвитку спрямовано: 

816,1 тис. грн на встановлення системи пожежної сигналізації в 

Звенигородському будинку-інтернаті для інвалідів та престарілих; 

468,3 тис. грн на капітальний ремонт їдалень та ліфтів Звенигородського 

будинку-інтернату для інвалідів та престарілих; 

405,8 тис. грн на капітальний ремонт даху приміщення денного 

перебування Малостаросільського психоневрологічного інтернату; 

895,4 тис. грн на капітальний ремонт покрівлі харчоблоку 

Гельмязівського психоневрологічного інтернату; 

49,8 тис. грн на виготовлення проектно-кошторисної документації на 

реконструкцію системи опалення Смілянського психоневрологічного інтернату. 

За рахунок коштів по КПКВК 08 1 3192 „Надання фінансової підтримки 

громадським організаціям ветеранів і осіб з інвалідністю, діяльність яких має 

соціальну спрямованість” у сумі 845,2 тис. грн надавалась фінансова підтримка 

17 громадським організаціям і об’єднанням ветеранів, дітей війни, осіб з 

інвалідністю та інших на реалізацію програм, проектів, заходів та здійснення 

статутної діяльності, зокрема: обласній організації ветеранів; обласному 

товариству політичних в’язнів і репресованих; обласній організації осіб з 

інвалідністю УТОС; обласним організаціям Всеукраїнських організацій „Союз 

організацій інвалідів України”, „Союз Чорнобиль України”, „ЮЗЕР”; обласній 

організації інвалідів „Діти Чорнобиля”; обласним організаціям „Черкаська 

обласна Спілка ветеранів Афганістану та учасників бойових дій”, „Ми просто 

інші”, „Черкаський центр реабілітації (учасників АТО)”; „Молодіжній 

організації інвалідів „Перехрестя”, тощо. 

По загальному фонду на утримання та діяльність обласного центру 

соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді (КПКВК 08 1 3121) використано 

1 868,6 тис. грн, обласного соціального центру матері та дитини і центру 
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соціально-психологічної допомоги (КПКВК 08 1 3241) – 2 043,8 тис. грн, 

гуртожитку для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування 

(КПКВК 08 1 3111) – 1 051,7 тис. грн, центру по нарахуванню та здійсненню 

соціальних виплат (КПКВК 08 1 3200) – 9 912,8 тис. грн. 

Використано 9 155,1 тис. грн для надання матеріальної допомоги 

малозабезпеченим категоріям населення області, переміщеним громадянам із  

АР Крим та східних областей України, учасникам АТО та членам їх сімей, 

бійцям – добровольцям та фінансової підтримки обласній організації Червоного 

Хреста, у тому числі 4 683,0 тис. грн по головному розпоряднику коштів 

„Обласна рада” та 4 472,1 тис. грн по „Департаменту соціального захисту 

населення облдержадміністрації”. 

По розпоряднику коштів „Служба у справах дітей 

облдержадміністрації” по загальному фонду використано 16 825 ,4 тис. грн.  

На забезпечення діяльності 2-х центрів соціально-психологічної 

реабілітації дітей спрямовано 16 651,3 тис. грн загального фонду (93,2 відс. до 

уточненого плану на рік). 

Крім того, з бюджету розвитку на придбання комп’ютерів для 

комп’ютерних класів та покращення матеріально-технічної бази центрів 

спрямовано 166,4 тис. грн. 

Кошти по КПКВК 09 1 3112 „Заходи державної політики з питань дітей та 

їх соціального захисту” у сумі 174,1 тис. грн спрямовані на здійснення заходів з 

подолання дитячої бездоглядності і безпритульності, забезпечення правової 

соціальної адаптації неповнолітніх, тощо. 

По Черкаській обласній державній адміністрації асигнування в сумі 

2 966,4 тис. грн. (КПКВК 0213241) спрямовано на фінансування обласної 

Програми участі Черкаської області у Національній системі опрацювання 

звернень до органів виконавчої влади (забезпечення функціонування обласного 

контактного центру). 

По Управлінню у справах сім’ї, молоді та спорту 

облдержадміністрації асигнування використані в сумі 6 293,3 тис. грн 

(82,6 відс. до уточненого плану). 

Видатки спрямовані на фінансову підтримку Черкаського обласного 

молодіжного ресурсного центру – 1 855,1 тис. грн та фінансування соціальних 

програм у галузі сім’ї, жінок, молоді та дітей – 4 438,2 тис. грн,  

в т.ч. проведення заходів з оздоровлення дітей – 3 816,6 тис. грн. 

 

Культура і мистецтво 

 

На утримання установ культури і мистецтва обласного підпорядкування 

та проведення заходів по загальному фонду спрямовано 103 542,7 тис. грн, що 

становить 97,1 відс. до уточнених планових призначень. 

По Управлінню культури та охорони культурної спадщини 

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, 

інших заходів у галузі культури і мистецтва у сумі 102 434,7 тис. грн, або на 

97,1 відс. до уточнених планових призначень. 

За рахунок цих коштів надано фінансову підтримку госпрозрахунковим 

установам мистецтва (2 театрам і 2 концертним організаціям) у сумі  

48 479,7 тис. грн, або 99,9 відс. до передбаченого обсягу.  

На виконання обласних програм: поліпшення кінообслуговування 

населення КП „Черкасиоблкіно” використано 746,9 тис. грн, що становить  

100 відс. до уточненого плану; програми підтримки діяльності осередків 

національних творчих спілок Черкаської області на 2012-2021 роки –  

170,4 тис. грн (конкурс з відбору заходів підтримки діяльності осередків 

національних творчих спілок Черкаської області – профінансовано 9 заходів ). 

Крім того, за рахунок коштів бюджету розвитку спрямовано 

1 158,3 тис. грн, у т.ч., на: 

- придбання сценічних костюмів укр. хору для комунального закладу 

"Черкаська обласна філармонія" Черкаської обласної ради 250,0 тис. грн; 

- підписку періодичних видань та оновлення бібліотечних фондів  

обласних бібліотек – 358,4 тис. грн; 

- Закупівля музейного обладнання для експонування та зберігання 

музейних фондів КУ «Обласний художній музей» Черкаської обласної ради – 

79,9 тис. грн.; 

- виготовлення проектно-кошторисної документації для проведення 

капітального ремонту фасаду, покрівлі, вітражів, вікон та зовнішніх дверних 

блоків будівлі КЗ "Черкаський обласний краєзнавчий музей" Черкаської 

обласної ради – 470,0 тис.грн 

За рахунок коштів субвенцій з місцевих бюджетів спрямовано  

438,8 тис. грн, на: 

- придбання сценічних костюмів капелі бандуристів КЗ «Об’єднання 

художніх колективів» Черкаської обласної ради для участі у відкритому 

міському фестивалі бандурного мистецтва «Cherkasy Bandura Music Fest» в сумі 

200,0 тис. грн; 

- придбання звукового обладнання для комунального закладу "Черкаська 

обласна філармонія" Черкаської обласної ради – 238,8 тис. грн. 

По Управлінню комунікацій облдержадміністрації на виконання 

обласної програми розвитку громадянського суспільства на період до 2021 року 

використані кошти у сумі 1 108,0 тис. грн (проведення конкурсу соціальних 

проектів неурядових організацій та обласного форуму інститутів 

громадянського суспільства). В рамках програми реалізовано 23 соціальних 

проекти на суму 1087,7 тис. грн та 20,3 тис. грн спрямовано на проведення 

обласного форуму інститутів громадянського суспільства. 

 

 

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

фонду спрямовано кошти в сумі 40 462,1 тис. грн, або 93,4 відс. до уточненого 

плану. 

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

асигнування використані у сумі 40 448,5 тис. грн, або 94,0 відс. до уточнених 

річних призначень. 

За рахунок цих видатків на утримання та навчально-тренувальну роботу 

спеціалізованої дитячо-юнацької спортивної школи Олімпійського резерву 

використано 12 057,1 тис. грн; школи вищої спортивної майстерності – 

8 413,3 тис. грн; утримання центру з інвалідного спорту і реабілітаційної школи 

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

спорту – 4 566,0 тис. грн, утримання та діяльність центру фізичного здоров’я 

населення „Спорт для всіх” – 1 754,7 тис. грн; фінансову підтримку дитячо-

юнацьких спортивних шкіл, які підпорядковані громадським організаціям 

фізкультурно-спортивної спрямованості – 4 293,0 тис. грн; утримання апарату 

управління громадських фізкультурно-спортивних організацій та проведення 

ними фізкультурно-масових заходів – 1 149,0 тис. грн; фінансову підтримку 

спортивних споруд – 585,8 тис. грн. 

На виконання програм та заходів з фізичної культури та спорту 

спрямовано 7 629,6 тис. грн, з яких виплата стипендій перспективним 

спортсменам області – 1 688,5 тис. грн. 

Крім того, за рахунок коштів бюджету розвитку спрямовано 

2 485,6 тис. грн, у т.ч. на: 

• придбання списа Nemeth Classic 800g m IAAF для КЗ „Обласна дитячо-

юнацька спортивна школа для інвалідів”– 31,0 тис. грн; 

•  придбання електростимулятора м’язів СОМРЕХ SP 8.0 для КЗ „Обласна 

спеціалізована дитячо-юнацька спортивна школа олімпійського резерву” –  

42,6 тис. грн; 

•  придбання човна байдарки позашкільному закладу „Черкаська обласна 

комплексна дитячо-юнацька спортивна школа обласної організації ВФСТ 

„Колос” – 74,9 тис. грн; 

•  придбання човна академічного та гвинтівки для КЗ „Школа вищої 

спортивної майстерності” – 386,0 тис. грн; 

•  капітальний ремонт покрівлі будівлі центру фізичного здоров’я 

населення „Спорт для всіх” – 599,7 тис. грн; 

• Будівництво стадіону КЗ „Обласна спеціалізована дитячо-юнацька 

спортивна школа олімпійського резерву” – 419,6 тис. грн; 

•  придбання житла для покращення житлових умов заслуженого 

спортсмена Данилюка Р.Т. – 931,8 тис. грн. 

По Управлінню освіти і науки облдержадміністрації асигнування 

використані в сумі 13,6 тис. грн, або 4,7 відс. до уточнених річних призначень 

на обласні змагання та участь у всеукраїнських змаганнях серед школярів та 

учнів професійно-технічних навчальних закладів. 

Резервний фонд 
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На ліквідацію надзвичайних ситуацій з резервного фонду виділено 

5 000,0 тис. грн, з яких фактично використано 4 972,9 тис. грн, або 99,5 відс. До 

річних призначень. 

Деталізація напрямків використання наведена в додатку № 3. 

 

 Видатки спеціального фонду обласного бюджету 

(без міжбюджетних трансфертів) за 2020 рік виконані у 

сумі 1 286 450,2 тис. грн, передано міжбюджетних 

трансфертів іншим бюджетам – 23 259,6 тис. грн. 

 
 

 

За рахунок власних надходжень бюджетних установ зі 

спеціального фонду обласного бюджету профінансовано 

105 931,1 тис. грн видатків, у тому числі по закладах освіти – 

56 715,0 тис. грн, охорони здоров’я – 2 699,3 тис. грн., 

соціального захисту та соціального забезпечення – 

42 911,1 тис. грн., культури і мистецтва – 3 330,4 тис. грн, 

фізичної культури і спорту – 275,3 тис. грн. 

 

 

Надходження бюджету розвитку обласного бюджету склали 

416 186 тис грн, які одержані за рахунок наступних джерел: 

• кошти, передані із загального фонду бюджету – 381 829,3 тис грн          

(80 390,5 тис грн – власні кошти, 301 438,8 тис грн – субвенції з 

державного бюджету); 

• повернення відсотків за користування кредитом – 52,6 тис грн; 

• субвенції з місцевих бюджетів – 34 304,1 тис грн; 

Спеціальний 

фонд 

Видатки за 

рахунок 

власних 

надходжень 

бюджетних 

установ 

Бюджет 

розвитку 
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Видатки бюджету розвитку з урахуванням переданих трансфертів 

місцевим та державному бюджетам становлять 384 462,7 тис грн (у т.ч. власні 

видатки бюджету розвитку складають 374 461,4 тис. грн.), детальна інформація 

наведена у додатку 4, з них:  

• капітальні видатки установ бюджетної сфери – 219 496,3 тис грн, у 

т.ч. по закладах освіти – 75 106,9 тис грн, охорони здоров’я – 142 051,8 тис грн, 

соціального захисту та соціального забезпечення – 166,4 тис грн, фізичної 

культури і спорту – 909,1 тис грн, культури і мистецтва – 1 127,1 тис грн, інші – 

135,0 тис грн; 

• придбання житла для окремих категорій населення відповідно до 

законодавства – 931,8 тис грн;  

• будівництво об'єктів соціально-культурного призначення – 

14 619,4 тис грн; 

• виконання інвестиційних проектів – 133 760,5 тис грн., в т.ч.: 

− співфінансування інвестиційних проектів, що реалізуються за 

рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку – 27 272,2 тис грн.; 

− заходів щодо соціально-економічного розвитку – 121,1 тис грн.; 

− заходів, спрямованих на розвиток системи охорони здоров'я у 

сільській місцевості – 57 033,7 тис грн; 

− проектів з реконструкції, капітального ремонту приймальних 

відділень в опорних закладах охорони здоров'я у госпітальних округах – 

49 333,5 тис грн. 

• внески у статутні капітали суб'єктів підприємницької діяльності –

3 633,0 тис грн., 

• реалізація інших заходів щодо соціально-економічного розвитку 

території – 148,5 тис. грн.; 

• охорона та раціональне використання природних ресурсів –  

1 872 тис. грн; 

• субвенції капітального характеру державному та місцевим 

бюджетам – 10 001,2 тис. грн. 

Крім того, спільно з Державним фондом регіонального розвитку (далі –  

ДФРР)  на  обласному  рівні   реалізовано   ряд   проектів   на  загальну  суму 

115 393,8 тис грн, з яких кошти обласного бюджету розвитку та субвенції на 

співфінансування з місцевих бюджетів – 27 272,2 тис грн., 88 121,6 тис грн – 

кошти ДФРР. 

Серед найбільших проектів: 

• реконструкція Черкаського академічного обласного українського 

музично-драматичного театру імені Т. Г. Шевченка - 59 486,3 тис грн. (кошти 

ДФРР – 45 411,5 тис грн, бюджету розвитку та співфінансування з м. Черкаси – 

14 074,8 тис грн); 

• реконструкція будівлі комунального закладу „Черкаський навчально-

реабілітаційний центр „Країна добра Черкаської обласної ради“ за адресою: 

Черкаська область, м. Черкаси, вул. Подолинського, 11/1 - 21 215,5 тис грн. 

(кошти ДФРР – 16 828,4 тис грн, обласного бюджету розвитку – 

4 387,1 тис грн. ). 
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Також в містах та районах області реалізовано ряд проектів на загальну 

суму 27 533,8 тис грн., в тому числі кошти ДФРР – 19 174,9 тис грн., залучено 

до обласного бюджету співфінансування з місцевих бюджетів 8 358,9 тис грн. 

 

За рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам та 

субвенції на співфінансування з місцевих бюджетів на здійснення заходів, 

спрямованих на розвиток системи охорони здоров’я у сільській місцевості 

спрямовано 104 470,9 тис грн., з них на: 

➢ будівництво 21 амбулаторії загальної практики – сімейної 

медицини – 52 526,6 тис грн., 

➢ капітальний ремонт 25 амбулаторій – 21 059,2 тис грн., 

➢ придбання 35 одиниць службового автотранспорту для  

медичних працівників амбулаторії загальної практики сімейної медицини – 

14 947,9 тис грн., 

➢ придбання 114 комплектів телемедичного обладнання для 

амбулаторій загальної практики – сімейної медицини – 10 019,7 тис грн. 

 

За 2020 рік надійшло 733 791,0 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. 

З урахуванням залишку коштів субвенції на початок року на утримання та 

розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури фактично 

спрямовано 744 139,1 тис. грн. (94,5 відс. до річних призначень); 

За рахунок субвенцій з місцевого бюджету обласному бюджету на 

фінансове забезпечення будівництва, реконструкції, ремонту і утримання 

автомобільних доріг загального користування місцевого значення, вулиць і 

доріг комунальної власності у населених пунктах використано 2 595,7 тис. грн 

(97,3 відс. до річних призначень). 

 

На фінансування природоохоронних об’єктів і 

заходів з обласного бюджету (з урахуванням залишку 

коштів на початок року та субвенцій з місцевих бюджетів) 

спрямовано 29 449,2 тис. грн, або 80,3 відс. до річних 

призначень (в т.ч. 14 077,7 тис. грн. власні видатки 

обласного бюджету, 2 113,1 тис. грн – за рахунок субвенцій з Чорнобаївського 

районного, Смілянського міського бюджетів та бюджету Тальнівської ОТГ, 

передано місцевим бюджетам – 13 258,4 тис. грн), деталізація наведена в 

додатку 5. 

 

До обласного бюджету надійшло 2 323,6 тис. грн 

коштів від відшкодування втрат сільськогосподарського  

і лісогосподарського виробництва. Пооб’єктні видатки 

обласного бюджету за рахунок цих надходжень не було 

заплановано. 

Охорона 

навколишнього 

природного 

середовища 

Охорона і 

раціональне 

використання 

земель 

Будівництво та 

ремонт доріг 
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З обласного бюджету для надання пільгових 

довгострокових кредитів громадянам на будівництво 

(реконструкцію) та придбання житла у рамках виконання житлових програм 

спрямовано: 

✓ за рахунок коштів загального фонду: 

1 649,7 тис. грн, або 83,0 відс. до річних призначень – на виконання 

обласної програми забезпечення учасників АТО та членів їх сімей житлом; 

912,4  тис. грн, або 100 відс до річних призначень – на виконання 

обласної програми молодіжного житлового будівництва. 

✓ за рахунок коштів спеціального фонду: 

393,1 тис. грн, або 72,0 відс. до річних призначень – на виконання 

обласної програми молодіжного житлового будівництва. 

В рамках виконання обласної програми молодіжного житлового 

будівництва придбано 6 квартир (м. Черкаси – 5, м. Умань - 1), обласної 

програми забезпечення учасників АТО та членів їх сімей житлом 18 квартир (м. 

Черкаси - 15,  м. Сміла - 1, Корсунь-Шевченківський - 1, м.Умань - 1). 

На фінансування видатків, пов’язаних з обслуговуванням наданих 

кредитів із загального фонду бюджету спрямовано 241,3 тис. грн (84,0 відс. до 

річних призначень).  

До спеціального фонду бюджету повернуто: 

599,9 тис. грн кредитів, наданих у минулі роки на виконання житлових 

програм молодіжного житлового будівництва і забезпечення житлом 

працівників бюджетних установ комунальної власності; 

148,3 тис. грн – кредитів, наданих по програмі забезпечення учасників 

АТО та членів їх сімей житлом; 

145,3 тис. грн – кредитів, наданих індивідуальним сільським 

забудовникам по програмі підтримки індивідуального житлового будівництва 

на селі „Власний дім“; 

65,8 тис. грн – кредитів, наданих на будівництво житлово-будівельних 

кооперативів.  

 

Із загального обсягу видатків іншим бюджетам 

протягом звітного періоду з обласного бюджету 

перераховано 540 930,2 тис. грн міжбюджетних трансфертів, 

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 – 139 373,8 тис. грн  

(100 відс. до плану на рік); 

•  субвенції державному бюджету на виконання програм соціально-

економічного та культурного розвитку регіонів – 8 563,5 тис. грн (100,0 відс.); 

• субвенцій на здійснення програм та заходів за рахунок субвенцій з 

державного бюджету 342 478,9 тис. грн, в тому числі програм соціального 

захисту населення – 57 034,3 тис. грн (97,8 відс.), освіти – 123 604,5 тис. грн 

Міжбюджетні 

трансферти 

Кредитування 
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(56,9 відс), охорони здоров’я – 95 121,0 тис. грн (93,6 відс.), інших програм та 

заходів – 66 719,1 тис. грн (94,2 відс.); 

• субвенцій місцевим бюджетам за рахунок коштів обласного бюджету – 

50 514,0 тис. грн (88,3 відс.), у тому числі на утримання об’єктів охорони 

здоров’я спільного користування – 1 081,5 тис. грн. (88,4 відс.), на здійснення 

природоохоронних заходів – 13 258,4 тис. грн. (82,1 відс.), інших цільових 

субвенцій – 36 174,1 тис. грн. (90,8 відс.). Деталізація за напрямами 

використання наведена в додатку № 6). 

 

Дебіторська заборгованість по загальному фонду 

збільшилася з початку року на 545,5 тис. грн. і станом на 

01.01.2021 склала 904,0 тис. грн, кредиторська заборгованість відсутня.  

(Додаток № 7). 

Дебіторська заборгованість по спеціальному фонду станом на 01.01.2021 

складає 42 307,4 тис. грн (з них 41 975,0 тис. грн по Управлінню охорони 

здоров’я облдержадміністрації), кредиторська зменшилася на 4 141,6 тис. грн та 

становить 3 520,6 тис. грн. (Додаток № 8). 
Кредиторська заборгованість по заробітній платі, розрахунках за комунальні 

послуги і енергоносії та інших захищенних видатках відсутня. 

 

 

 

Директор Наталія КРАВЧЕНКО 

Заборгованість 


