
 

ЧЕРКАСЬКА ОБЛАСНА РАДА 

Р І Ш Е Н Н Я 
 
03.02.2017 № 12-8/VII 
 
 
Про внесення змін до рішення 
обласної ради від 23.12.2016 № 11-2/VII 
«Про обласний бюджет на 2017 рік» 
 
 

Відповідно до статті 43 Закону України „Про місцеве самоврядування в 
Україні”, статей 52, 72, 78 Бюджетного кодексу України обласна рада 
ВИРІШИЛА: 

І. Внести до рішення обласної ради від 23.12.2016 № 11-2/VII 
«Про обласний бюджет на 2017 рік» (далі – рішення) такі зміни: 

1. Пункти 1, 2 та 6 рішення викласти у такій редакції: 
«1. Визначити на 2017 рік:  
- доходи обласного бюджету у сумі 6 298 827,7 тис. грн., в тому числі 

доходи загального фонду обласного бюджету 6 156 207,0 тис. грн., доходи 
спеціального фонду обласного бюджету 142 620,7 тис. грн. згідно з додатком 
№1 цього рішення; 

- видатки обласного бюджету у сумі 6 297 271,7 тис. грн., в тому числі 
видатки загального фонду обласного бюджету 6 143 740,4 тис. грн., видатки 
спеціального фонду обласного бюджету 153 531,3 тис. грн.;  

- повернення кредитів до спеціального фонду обласного бюджету у сумі 
752,6 тис. грн. згідно з додатком № 4 до цього рішення; 

- надання кредитів з обласного бюджету у сумі 2 308,6 тис. грн., у тому 
числі надання кредитів із загального фонду обласного бюджету -  
1 544,1 тис. грн. та надання кредитів із спеціального фонду обласного  
бюджету - 764,5 тис. грн. згідно з додатком № 4 до цього рішення; 

- профіцит загального фонду обласного бюджету у сумі 10 922,5 тис. грн. 
згідно з додатком № 2 до цього рішення. 

- дефіцит спеціального фонду обласного бюджету у сумі 10 922,5 тис. грн. 
згідно з додатком №2 до цього рішення. 

2. Затвердити бюджетні призначення головним розпорядникам коштів 
обласного бюджету на 2017 рік, у тому числі по загальному фонду  
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6 143 740,4 тис. грн. та спеціальному фонду 153 531,3 тис. грн. згідно 
з додатком № 3 до цього рішення.»; 

«6. Затвердити на 2017 рік резервний фонд обласного бюджету у сумі  
14 870,8 тис. грн.». 

2. У додатках до рішення: 
2.1. Внести до додатків 3 та 6 зміни, що додаються. 
2.2. Додаток 2 викласти у новій редакції, що додається. 
ІІ. Схвалити звернення депутатів Черкаської обласної ради до Черкаської 

міської ради та Черкаського міського голови Бондаренка А.В. щодо звільнення 
комунального підприємства "Аеропорт Черкаси Черкаської обласної ради" від 
сплати земельного податку (текст звернення додається). 
 

 
 
 
 
 

Голова обласної ради О. Вельбівець 



грн.

Разом в т.ч. бюджет 
розвитку

200000 Внутрішнє фінансування 0,00 -10 922 480,00 10 922 480,00 10 922 480,00

208000 Фінансування за рахунок зміни залишків 
коштів бюджетів 0,00 -10 922 480,00 10 922 480,00 10 922 480,00

208400
Кошти, що передаються із загального 
фонду бюджету до бюджету розвитку 
(спеціального фонду)

0,00 -10 922 480,00 10 922 480,00 10 922 480,00

в т.ч. за рахунок коштів обласного бюджету 0,00 -6 138 880,00 6 138 880,00 6 138 880,00

за рахунок субвенції з державного 
бюджету місцевим бюджетам на 
придбання ангіографічного обладнання

0,00 -4 783 600,00 4 783 600,00 4 783 600,00

Всього за типом кредитора 0,00 -10 922 480,00 10 922 480,00 10 922 480,00

600000 Фінансування за активними операціями 0,00 -10 922 480,00 10 922 480,00 10 922 480,00

602000 Зміни обсягів бюджетних коштів 0,00 -10 922 480,00 10 922 480,00 10 922 480,00

602400
Кошти, що передаються із загального 
фонду бюджету до бюджету розвитку 
(спеціального фонду)

0,00 -10 922 480,00 10 922 480,00 10 922 480,00

в т.ч. за рахунок коштів обласного бюджету 0,00 -6 138 880,00 6 138 880,00 6 138 880,00

за рахунок субвенції з державного 
бюджету місцевим бюджетам на 
придбання ангіографічного обладнання

0,00 -4 783 600,00 4 783 600,00 4 783 600,00

Всього за типом боргового зобов'язання 0,00 -10 922 480,00 10 922 480,00 10 922 480,00

Керівник секретаріату обласної ради В.Мовчан

Додаток № 2
до рішення обласної ради  від 23.12.2016 №11-2/VII

(в редакції рішення обласної ради від 03.02.2017 № 12-8/VII)

Фінансування обласного бюджету на 2017 рік

Код Найменування згідно з класифікацією 
фінансування бюджету Всього Загальний фонд

Спеціальний фонд



за рахунок 
власних 
коштів 
обласного 
бюджету

за 
рахунок 
субвенцій 

з 
державно
го та 
інших 
місцевих 
бюджетів

48 0 0000
Департамент містобудування, архітектури, будівництва та житлово-

комунального господарства Черкаської обласної державної 
адміністрації

434 000 434 000 30 317 400 30 317 400 2 141 200 2 141 200 2 141 200 30 751 400

48 1 0000
Департамент містобудування, архітектури, будівництва та житлово-
комунального господарства Черкаської обласної державної 
адміністрації

434 000 434 000 30 317 400 30 317 400 2 141 200 2 141 200 2 141 200 30 751 400

48 1 6310 6310 0490 Реалізація заходів щодо інвестиційного розвитку території 2 141 200 2 141 200 2 141 200 2 141 200 2 141 200 2 141 200

76 0 0000 Департамент фінансів Черкаської обласної державної адміністрації
(в частині міжбюджетних трансфертів, резервного фонду)

4 253 545 820 4 238 675 000 4 253 545 820

76 1 0000 Департамент фінансів Черкаської обласної державної адміністрації
(в частині міжбюджетних трансфертів, резервного фонду)

4 253 545 820 4 238 675 000 4 253 545 820

76 1 8010 8010 0133 Резервний фонд 14 870 820 14 870 820
резерв на співфінансування проектів Державного фонду регіонального 
розвитку

5 000 000 5 000 000

ВСЬОГО ВИДАТКІВ: 6 143 740 420 6 128 869 600 385 281 871 81 667 881 153 531 243 113 000 391 18 954 243 5 382 418 40 530 852 10 922 480 6 138 880 4 783 600 10 922 480 6 297 271 663

Керівник секретаріату обласної ради В.Мовчан

Зміни та доповнення до окремих позицій додатку № 3

видатки 
споживання

з них

видатки 
розвитку

з них

оплата 
праці

комунальні 
послуги та 
енергоносії

оплата 
праці

комунальн
і послуги 

та 
енергоносії

бюджет 
розвитку

з них

Код 
ТПКВК-
МБ /
ТКВК-
БМС

Додаток № 3
до рішення обласної ради від 03.02.2017 № 12-8/VII

Код 
програмн
ої класи-
фікації 
видатків 

та 
кредиту-
вання 
місцевих 
бюджетів

Код 
ФКВКБ

Найменування головного розпорядника, відповідального виконавця, 
бюджетної програми або напряму видатків

згідно з типовою відомчою/ТПКВКМБ /ТКВКБМС

Загальний фонд Спеціальний фонд

Разом

видатки за 
рахунок 
коштів, що 

передаються із 
загального 
фонду до 
бюджету 
розвитку 

(спеціального 
фонду)

Всього видатки 
споживання

з них

видатки 
розвитку Всього

"Розподіл видатків обласного бюджету на 2017 рік"



власних коштів 
обласного 
бюджету

субвенцій з 
державного 
бюджету

субвенцій з 
місцевих 
бюджетів

48 0 0000       2 141 200 2 141 200

48 1 0000 2 141 200 2 141 200

48 1 6310 6310 0490 Реалізація заходів щодо інвестиційного розвитку території 2 141 200 2 141 200

реконструкція КП "Аеропорт Черкаси" Черкаської 
обласної ради (виготовлення проектно-кошторисної 
документації та отримання експертного звіту) 2 000 000 2 000 000

10 922 480 6 138 880 4 783 600

Керівник секретаріату обласної ради В. Мовчан

ВСЬОГО ВИДАТКІВ:

у тому числі за рахунок

Департамент містобудування, архітектури, будівництва та житлово-комунального господарства 
Департамент містобудування, архітектури, будівництва та житлово-комунального господарства 
Черкаської обласної державної адміністрації

Додаток № 6
до рішення обласної ради від 03.02.2017 № 12-8/VII

"Перелік об'єктів, видатки на які у 2017 році будуть проводитися за рахунок коштів бюджету розвитку"

Код 
програмної 
класи-
фікації 

видатків та 
кредиту-
вання 
місцевих 
бюджетів

Код 
ТПКВК-
МБ /
ТКВК-
БМС

Код 
ФКВКБ

Найменування головного розпорядника, 
відповідального виконавця, бюджетної програми або 

напряму видатків
згідно з типовою відомчою/ТПКВКМБ /ТКВКБМС

Напрями використання бюджетних коштів

Загальний 
обсяг 

фінансування 
будівництва

Відсоток 
завершеност

і  
будівництва 
об'єктів на 
майбутні 
роки

Всього 
видатків на 
завершення 
будівництва 
об'єктів на 

майбутні роки

Разом 
видатків на 
поточний рік 

Зміни та доповнення до окремих позицій додатку № 6



Додаток 
до рішення обласної ради 
від 03.02.2017 № 12-8/VII 

 
Звернення  

депутатів Черкаської обласної ради  
до Черкаської міської ради та Черкаського міського голови Бондаренка А.В. 
щодо звільнення комунального підприємства "Аеропорт Черкаси Черкаської 

обласної ради" від сплати земельного податку 
 

Шановні депутати Черкаської міської ради,  
шановний Анатолію Васильовичу! 

 
Функціонування Аеропорту Черкаси та надання послуг комунальним 

підприємством "Аеропорт Черкаси Черкаської обласної ради" (далі - КП 
"Аеропорт Черкаси") є важливою складовою розвитку інфраструктури не 
лише Черкаської області, а і міста Черкаси передусім. 

На сьогоднішній день, утримання та функціонування аеродрому та 
аеродромних споруд потребує значного вкладення коштів у модернізацію 
основних фондів, внаслідок фізичної та моральної їх зношеності, 
неспроможності пасажирських терміналів та інфраструктури аеропорту 
забезпечити належне обслуговування пасажирів та повітряних перевізників. 

Відсутністю регулярних авіаперевезень, дефіцитом власних коштів та 
обмеженими фінансовими можливостями підприємства спричинено 
наявність значної кредиторської заборгованості протягом 2001-2013 років, 
зокрема із виплати заробітної плати працівникам підприємства, сплати 
податків, зборів, інших обов'язкових платежів. 

КП "Аеропорт Черкаси" займає земельну ділянку площею 173,73 га, яка 
знаходиться в межах міста Черкаси. 

На цей час, основною зростаючою заборгованістю є податок на землю, 
вагомою складовою якої є заборгованість за період 2001-2011 років. 

Станом на 1 січня 2017 року заборгованість підприємства зі сплати 
земельного податку, з урахуванням частково нарахованих пені та штрафних 
санкцій, становлять 6049,1 тис. грн.  



Доходи, що отримує підприємство у вигляді орендної плати та 
надходження від авіаційної діяльності, є значно меншими від нарахованих 
сум земельного податку. 

Зростання фінансового навантаження на КП "Аеропорт Черкаси" 
унеможливлює подальше функціонування підприємства та може призвести 
до нарощування боргів, нарахування штрафних санкцій, банкрутства і втрати 
суб’єкта господарювання.  

Важливою складовою у зменшенні витрат підприємства стало надання 
Черкаською міською радою комунальному підприємству пільги по сплаті до 
бюджету м. Черкаси податку на землю у 2012, 2013 та 2014 роках. 

Черкаською обласною радою на даний час вживаються заходи для 
відновлення функціонування діяльності КП "Аеропорт Черкаси", зокрема для 
виготовлення проектно-кошторисної документації та отримання експертного 
звіту реконструкції комунального підприємства "Аеропорт Черкаси 
Черкаської обласної ради" виділяються кошти обласного бюджету                            
в сумі 2 млн. грн., що є ключовим моментом для залучення коштів 
державного бюджету та інших джерел фінансування у розвиток стратегічного 
підприємства Черкащини. 

Враховуючи, що нарахування плати за користування земельною 
ділянкою істотно впливає на перспективи відновлення основної діяльності 
підприємства, просимо розглянути на сесії Черкаської міської ради питання 
щодо звільнення комунального підприємства "Аеропорт Черкаси" від сплати 
земельного податку за аналогією рішення Черкаської міської ради                         
від 15.03.2016 № 2-279 "Про внесення змін до рішення Черкаської міської 
ради від 25.06.20145 № 2-1312 "Про затвердження Положень та ставок 
місцевих податків і зборів на території міста Черкаси" (із змінами)" про 
встановлення пільги щодо слати земельного податку для юридичних та 
фізичних осіб. 

 

Схвалено на 12 сесії 
Черкаської обласної ради  

3 лютого 2017 року 
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