
ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА ДО ЗВІТУ ПРО ВИКОНАННЯ ОБЛАСНОГО 

БЮДЖЕТУ ЧЕРКАСЬКОЇ ОБЛАСТІ ЗА I ПІВРІЧЧЯ 2021 РОКУ 

 
За I півріччя 2021 року до обласного бюджету  надійшло 

1 435 349,2 тис грн, з них надходження до загального фонду 

1 053 199,6 тис грн, спеціального фонду – 382 149,6 тис грн. 

 

 
До загального фонду обласного бюджету надійшло 613 463,1 тис грн 

власних доходів, що становить 111,8 відс. до завдання на звітний період, понад 

план отримано 64 620,6 тис грн. Досягнуто приросту надходжень порівняно з 

відповідним періодом минулого року на 20,8 відс. 

 

У складі доходів обласного 

бюджету 520 844,9 тис грн 

податку на доходи фізичних осіб, 

55 720,5 тис грн податку на 

прибуток підприємств,  

17 587,6  тис грн рентної плати та 

плати за використання інших 

природних ресурсів,  

15 921,9 тис грн плати за надання 

адміністративних послуг,  

1 349,1 тис грн плати за передане 

в оренду майно обласної 

комунальної власності,  

2 039,1 тис грн всіх інших 

надходжень. 

       

 

Доходи 

бюджету 
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До спеціального фонду 

обласного бюджету надійшло 

78 118,9 тис грн доходів. У складі 

доходів власні надходження 

бюджетних установ – 65 989 тис грн, 

екологічний податок –  

11 894 тис. грн, всі інші 

надходження –  

235,9 тис грн.  

 
  

 Також у складі доходів враховано 721 642,9 тис грн міжбюджетних 

трансфертів з державного бюджету (130 992,0 тис грн дотацій  

та 590 650,9 тис грн субвенцій) та 22 124,3 тис грн субвенцій з місцевих 

бюджетів.  

 

Видатки обласного бюджету з урахуванням переданих 

іншим бюджетам трансфертів виконані у сумі  

1 142 696,6 тис грн, із зменшенням до аналогічного періоду 

минулого року на -228 331,0 тис грн, або на -16,7 відс. (за рахунок передачі до 

державного бюджету фінансування третинної медичної допомоги за програмою 

державних гарантій медичного обслуговування населення). 

У співставних обсягах, порівняно з аналогічним періодом минулого року, 

видатки збільшено на 10 464,4 тис грн. або  0,9 відс. 

 
Із загального фонду бюджету на утримання установ 

обласного підпорядкування, фінансування обласних 

програм і заходів спрямовано 799 328,9 тис грн, передано 

міжбюджетних трансфертів іншим бюджетам –  121 394,4 тис грн. 

Видатки 

загального фонду 

Видатки 

бюджету 
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Видатки на утримання установ та закладів охорони здоров’я у порівнянні  

з аналогічним періодом минулого року зменшились на 249 230,1 тис грн  

(-71,4 відс), по закладах освіти зросли на 81 792,5 тис грн (22,1 відс.), 

соціального захисту та соціального забезпечення на 15 761,3 тис грн  

(11,3 відс.), культури і мистецтва на 9 861,2 тис грн (21,6 відс.), фізичної 

культури і спорту на 4 492,0 тис грн. (25,7 відс.). 

 

На реалізацію окремих програм з обласного бюджету профінансовано 

281 238,1 тис грн, детальна інформація щодо використання цих коштів 

наведена в додатку 1. 
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Видатки спеціального фонду обласного бюджету 

(без міжбюджетних трансфертів) за I півріччя 2021 

року виконані у сумі 216 923,2 тис грн, передано 

трансфертів іншим бюджетам 5 050,0 тис грн. 
 

 

За рахунок власних надходжень бюджетних 

установ зі спеціального фонду обласного бюджету 

профінансовано 60 026,0 тис грн, у тому числі по 

закладах освіти – 31 494,8 тис грн, охорони здоров'я – 

1 262,3 тис грн, соціального захисту та соціального 

забезпечення – 18 489,5 тис грн, культури і мистецтва – 8 582,3 тис грн, 

фізичної культури і спорту – 197,1 тис грн. 
 

 

Доходи бюджету розвитку обласного бюджету склали 

138 818,2 тис грн, які одержані за рахунок наступних 

джерел: 

• кошти, передані із загального фонду бюджету – 122 263,0 тис грн; 

• повернення відсотків за користування кредитом – 14,9 тис грн; 

• субвенції з місцевих бюджетів – 16 540,3 тис грн. 

Видатки бюджету розвитку (з урахуванням трансфертів іншим бюджетам) 

становлять 92 676,5 тис грн. 

У складі цих коштів: 

• капітальні видатки установ бюджетної сфери – 21 538,4 тис грн., у т.ч. по 

закладах охорони  здоров’я – 21 493,9 тис грн., фізичної культури і  спорту – 

44,5 тис грн; 

• співфінансування коштами обласного та місцевих бюджетів 

інвестиційних проектів – 27 986,0 тис грн., в т.ч.: 

Видатки бюджетних 

установ за рахунок 

власних надходжень 

Видатки 

спеціального 

фонду бюджету 

Бюджет 

розвитку 
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− інвестиційних проектів, що реалізуються за рахунок коштів 

державного фонду регіонального розвитку – 7 069,6 тис грн.; 

− заходів щодо соціально-економічного розвитку – 3 770,6 тис грн.; 

− будівництво та капітальний ремонт амбулаторій загальної практики 

сімейної медицини – 17 114,5 тис грн; 

− проектів з реконструкції, капітального ремонту приймальних 

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

31,3 тис грн. 

• реалізація інвестиційних проектів за рахунок субвенцій з державного 

бюджету – 37 923,3 тис грн.; 

• субвенції капітального характеру державному та місцевим бюджетам на 

виконання обласних програм – 5 050,0 тис грн. 

Використання коштів бюджету розвитку на здійснення заходів із 

будівництва, реконструкції і реставрації, капітального ремонту об'єктів 

виробничої, комунікаційної та соціальної інфраструктури за об'єктами наведено 

у додатку 2. 

 

З державного бюджету надійшло 287 490,0 тис грн  

(100 відс. до плану періоду) субвенції 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 субвенції на початок року головному 

розпоряднику коштів – Департаменту будівництва облдержадміністрації 

перераховано 131 696,3 тис грн, касові видатки становлять 69 270,7 тис грн, або 

20,9 відс до плану на період. 

 

До обласного природоохоронного фонду надійшло 

12 095,2 тис грн, що на 2 913,2 тис грн або на 31,7 відс. 

більше ніж заплановано на І півріччя. 

Робочою групою облдержадміністрації з питань 

природоохоронних заходів розподілено між об’єктами 

18 424,2 тис. грн  екологічних надходжень (з урахуванням залишку коштів на 

початок року). За звітний період касові видатки не здійснювалися. 

 

Надходження коштів від відшкодування втрат 

сільськогосподарського і лісогосподарського виробництва 

виконані в сумі 14,5 тис грн. Пооб’єктні видатки обласного 

бюджету за рахунок цих надходжень не заплановані.  

 

 З обласного бюджету для надання пільгових 

довгострокових кредитів громадянам на будівництво 

(реконструкцію) та придбання житла у рамках виконання 

житлових програм спрямовано: 

Утримання та 

розвиток 

автомобільних 

доріг 

Охорона 

навколишнього 

природного 

середовища 

Охорона і 

раціональне 

використання 

земель 

Кредитування 
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✓ за рахунок коштів загального фонду: 

66,7 тис грн, або 7,5 відс. до плану періоду – на виконання обласної 

програми забезпечення учасників АТО/ООС та членів їх сімей житлом; 

949,4  тис грн, або 100 відс до плану періоду – на виконання обласної 

програми молодіжного житлового будівництва. 

✓ за рахунок коштів спеціального фонду: 

319,8  тис грн, або 100 відс до плану періоду – на виконання обласної 

програми молодіжного житлового будівництва. 

До спеціального фонду бюджету повернуто: 

434,4 тис грн кредитів, наданих у минулі роки на виконання житлових 

програм молодіжного житлового будівництва і забезпечення житлом 

працівників бюджетних установ комунальної власності; 

114,6 тис грн – кредитів, наданих по програмі забезпечення учасників 

АТО/ООС та членів їх сімей житлом; 

272,3 тис грн – кредитів, наданих індивідуальним сільським 

забудовникам по програмі підтримки індивідуального житлового будівництва 

на селі „Власний дім“; 

10,3 тис грн – кредитів, наданих на будівництво житлово-будівельних 

кооперативів.  

Із загального обсягу видатків іншим бюджетам протягом 

звітного періоду з обласного бюджету перераховано 

126 444,4 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 – 51 783,9 тис грн; 

субвенції державному бюджету на виконання програм соціально-

економічного розвитку регіонів – 9 057,9 тис грн; 

субвенцій на здійснення програм та заходів за рахунок субвенцій  

з державного бюджету 55 553,2 тис грн, в тому числі програм освіти –  

21 771,3 тис грн, охорони здоров'я – 33 781,9 тис грн; 

субвенцій місцевим бюджетам за рахунок коштів обласного бюджету – 

10 049,4 тис грн, у тому числі на утримання об’єктів спільного  

користування чи ліквідацію негативних наслідків  діяльності  об’єктів 

спільного користування – 438,9 тис грн, інших цільових субвенцій місцевим 

бюджетам – 9 610,5 тис грн. (додаток 3). 

Станом на 01.07.2021 по загальному фонду дебіторська 

заборгованість становила 378,9 тис грн, кредиторська – 

2 937,6 тис грн (додаток 4). По спеціальному фонду 

дебіторська заборгованість рахується у сумі 44 179,1 тис грн, кредиторська – 

7 026,3 тис грн (додаток 5). 
Прострочена кредиторська заборгованість по заробітній платі, розрахунках за 

комунальні послуги і енергоносії та інших захищенних видатках відсутня. 

 

 

Директор  Наталія КРАВЧЕНКО 
 

 

Тетяна РЯБОКОНЬ  31-67-48 

Заборгованість  

Міжбюджетні 

трансферти 


