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Про звіт про виконання 
обласного бюджету за 2015 рік 
 

Заслухавши звіт обласної державної адміністрації про виконання обласного 
бюджету за 2015 рік, враховуючи висновок постійної комісії з питань соціально-
економічного розвитку, бюджету та фінансів Черкаської обласної ради від 
22.03.2016 року № 6/1, обласна рада відмічає. 

За звітний період до обласного бюджету надійшло 4 116 273,5 тис. грн. 
доходів, з них: до загального фонду – 3 928 822,7 тис. грн., спеціального фонду – 
187 450,8 тис. грн. Із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального 
фонду) передано 78 633,8 тис. грн. 

У складі доходів обласного бюджету: 
доходи загального фонду (без міжбюджетних трансфертів) – 

405 248,5 тис. грн.; 
доходи спеціального фонду (без міжбюджетних трансфертів) – 

154 869,8 тис. грн.; 
базова дотація – 36 385,8 тис. грн.; 
стабілізаційна дотація – 53 685,8 тис. грн.; 
субвенцій з державного бюджету – 3 457 810,9 тис. грн., у тому числі на: 
виплату допомоги сім'ям з дітьми, малозабезпеченим сім'ям, інвалідам з 

дитинства, дітям-інвалідам, тимчасової державної допомоги дітям та допомоги 
по догляду за інвалідами I чи II групи внаслідок психічного розладу – 
1 282 548,4 тис. грн.; 

надання пільг та житлових субсидій населенню на оплату електроенергії, 
природного газу, послуг тепло-, водопостачання і водовідведення, квартирної 
плати (утримання будинків і споруд та прибудинкових територій), вивезення 
побутового сміття та рідких нечистот – 803 384,6 тис. грн.; 

надання пільг з послуг зв'язку, інших передбачених законодавством пільг 
(крім пільг на одержання ліків, зубопротезування, оплату електроенергії, 
природного і скрапленого газу на побутові потреби, твердого та рідкого пічного 
побутового палива, послуг тепло-, водопостачання і водовідведення, квартирної 
плати (утримання будинків і споруд та прибудинкових територій), вивезення 
побутового сміття та рідких нечистот), на компенсацію втрати частини доходів у 
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зв'язку з відміною податку з власників транспортних засобів та інших 
самохідних машин і механізмів та відповідним збільшенням ставок акцизного 
податку з пального і на компенсацію за пільговий проїзд окремих категорій 
громадян – 47 413,1 тис. грн.; 

надання пільг та житлових субсидій населенню на придбання твердого та 
рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу – 56 825,6 тис. грн.; 

придбання медикаментів та виробів медичного призначення для 
забезпечення швидкої медичної допомоги - 5 218,1 тис. грн.; 

підготовку робітничих кадрів з державного бюджету місцевим бюджетам –
160 316,2 тис. грн.; 

придбання витратних матеріалів для закладів охорони здоров'я та 
лікарських засобів для інгаляційної анестезії – 548,9 тис. грн.; 

освітня субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам - 
238 747,8 тис. грн.; 

медична субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам - 
690 850,3 тис. грн.; 

здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих 
територій - 14 819,1 тис. грн.; 

виплату державної соціальної допомоги на дітей-сиріт та дітей, позбавлених 
батьківського піклування, грошового забезпечення батькам-вихователям і 
прийомним батькам за надання соціальних послуг у дитячих будинках сімейного 
типу та прийомних сім'ях за принципом "гроші ходять за дитиною" –
 19 397,9 тис. грн.; 

будівництво (придбання) житла для сімей загиблих військовослужбовців, 
які брали безпосередню участь в антитерористичній операції, а також для 
інвалідів I - II групи з числа військовослужбовців, які брали участь у зазначеній 
операції, та потребують поліпшення житлових умов - 14 610,7 тис. грн.; 

погашення заборгованості з різниці в тарифах на теплову енергію, опалення 
та постачання гарячої води, послуги з централізованого водопостачання, 
водовідведення, що вироблялися, транспортувалися та постачалися населенню 
та/або іншим підприємствам централізованого питного водопостачання та 
водовідведення, які надають населенню послуги з централізованого 
водопостачання та водовідведення, яка виникла у зв'язку з невідповідністю 
фактичної вартості теплової енергії та послуг з централізованого 
водопостачання, водовідведення, опалення та постачання гарячої води тарифам, 
що затверджувалися та/або погоджувалися органами державної влади чи 
місцевого самоврядування – 74 693,5 тис. грн.; 

проведення виборів депутатів місцевих рад та сільських, селищних, міських 
голів - 46 638,1 тис. грн.; 

часткове фінансування дитячо-юнацьких спортивних шкіл, які до 2015 року 
отримували підтримку з Фонду соціального страхування з тимчасової втрати 
працездатності - 1 798,6 тис. грн.; 
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субвенції з місцевих бюджетів: 
на виконання інвестиційних проектів – 2 605,4 тис. грн.; 
інших субвенцій - 1 914,1 тис. грн. 
іншої допомоги, наданої Європейським Союзом - 3 753,2 тис. грн. 
Видатки обласного бюджету проведені у сумі 4 029 530,2 тис. грн., у тому 

числі по загальному фонду – 3 741 222,8 тис. грн., спеціальному – 
288 307,4 тис. грн. 

У складі спеціального фонду обласного бюджету видатки: 
бюджетних установ за рахунок власних надходжень – 165 269,7 тис. грн. 
бюджету розвитку – 91 365,5 тис. грн.; 
на проведення робіт, пов’язаних із будівництвом, реконструкцією, 

ремонтом та утриманням автомобільних доріг (за рахунок залишку відповідних 
коштів на початок року) – 1 543,5 тис. грн.; 

на охорону навколишнього природного середовища – 2 123,1 тис. грн.; 
на охорону і раціональне використання земель – 1 437,5 тис. грн.; 
за рахунок допомоги, наданої Європейським Союзом – 2 242,7 тис. грн. 
обслуговування кредитів – 6,3 тис. грн. 
Із загального обсягу видатків іншим бюджетам протягом звітного періоду 

з обласного бюджету перераховано: 
стабілізаційної дотації – 37 470,8 тис. грн.; 
субвенцій з державного бюджету – 2 405 071 тис. грн.; 
субвенцій за рахунок коштів обласного бюджету – 43 231,5 тис. грн. 
Надано кредитів із загального фонду – 944,0 тис. грн., спеціального фонду – 

499,2 тис. грн. Повернуто кредитів до спеціального фонду – 860,8 тис. грн. 
Відповідно до пункту 17 частини першої статті 43 Закону України 

“Про місцеве самоврядування в Україні”, частини четвертої статті 
80 Бюджетного кодексу України обласна рада вирішила: 

Затвердити звіт обласної державної адміністрації про виконання обласного 
бюджету за 2015 рік: 

загальний фонд – по доходах у сумі 3 928 822,7 тис. грн., по видатках – 
3 741 222,8 тис. грн., кредитуванню – 944 тис. грн., з перевищенням доходів 
над видатками (профіцитом) у сумі 186 655,9 тис. грн.; 

спеціальний фонд – по доходах у сумі 187 450,8 тис. грн., по видатках – 
288 307,4 тис. грн., кредитуванню – - («мінус») 361,6 тис. грн., з перевищенням 
видатків над доходами (дефіцитом) у сумі 100 495,0 тис. грн. 

 
 
 

Голова обласної ради О. Вельбівець 


