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ДОВІДКА 

про виконання бюджету області за січень-березень 2018 року 

(за оперативними даними) 

 

В цілому до зведеного бюджету області з урахуванням трансфертів за 

січень-березень 2018 року надійшло доходів 9 371,3 млн. грн.  

Доходів до загального фонду (без урахування трансфертів) надійшло у 

сумі 3 737,4 млн. грн або 117,6% до плану на січень-березень (+558,6 млн. грн). 

У порівнянні з відповідним періодом 2017 року надходження збільшились на 

814,8 млн. грн або на 27,9%. 

Доходів спеціального фонду (без урахування трансфертів) одержано 

301,6 млн. грн. 

У повному обсязі до плану на період з державного бюджету місцевим 

бюджетам області надійшли: базова дотація у сумі 65,6 млн. грн, додаткова 

дотація на здійснення переданих з державного бюджету видатків з утримання 

закладів освіти та охорони здоров’я – 160,3 млн. грн, додаткова дотація на 

компенсацію втрат доходів місцевих бюджетів внаслідок наданих державою 

податкових пільг зі сплати земельного податку суб'єктам космічної діяльності 

та літакобудування − 8,8 млн. грн.  

Реверсна дотація з місцевих бюджетів області повністю перерахована до 

державного бюджету у сумі 61,8 млн. грн. 

До бюджету області надійшло цільових субвенцій з державного 

бюджету у сумі 5 097,6 млн. грн або 98,5% до плану на період. 

У повному обсязі до плану на січень-березень надішли кошти освітньої 

(748,9 млн. грн), медичної (1 069,5 млн. грн) субвенцій; на 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 (2 381,5 млн. грн); на придбання медикаментів та виробів 

медичного призначення для забезпечення швидкої медичної допомоги 

(2,4 млн. грн); на відшкодування вартості лікарських засобів для лікування 

окремих захворювань (17,4 млн. грн); на придбання витратних матеріалів  для 

закладів охорони здоров’я та лікарських засобів інгаляційної анестезії 

(0,2 млн. грн); на надання державної підтримки особам з особливими освітніми 

потребами (1,8 млн.грн.); на проведення виборів депутатів місцевих рад та 

сільських, селищних, міських голів (0,2 млн. грн); на фінансове забезпечення 

будівництва, реконструкції, ремонту і утримання автомобільних доріг 

загального користування місцевого значення, вулиць і доріг комунальної 

власності у населених пунктах (124,8 млн. грн). 

Під фактично нараховані суми надійшли кошти субвенції на виплату 

допомог 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 (714,8 млн. грн); на 

виплату державної соціальної допомоги на дітей-сиріт та дітей, позбавлених 

батьківського піклування, грошового забезпечення батькам-вихователям і 



 

 2 

прийомним батькам за надання соціальних послуг у дитячих будинках 

сімейного типу та прийомних сім'ях за принципом «гроші ходять за дитиною», 

оплату послуг із здійснення патронату над дитиною та виплату соціальної 

допомоги на утримання дитини в сім’ї патронатного вихователя (16,9 млн. грн); 

на надання пільг та житлових субсидій населенню на придбання твердого та 

рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу (19,3 млн. грн) 

Бюджетні кошти в області спрямовувались, в першу чергу, на 

фінансування видатків на виплату заробітної плати, оплату спожитих 

енергоносіїв та комунальних послуг, продукти харчування, медикаменти, 

допомоги малозабезпеченим сім’ям та сім’ям з дітьми, відшкодування 

нарахованих пільг, субсидій населенню. 

Станом на 01.04.2018 (за оперативними даними місцевих фінансових 

органів області) прострочена заборгованість по виплаті заробітної плати 

працівникам бюджетних установ, що фінансуються з місцевих бюджетів, 

відсутня. 

До обласного бюджету з урахуванням трансфертів у січні-березні 

2018 року надійшло доходів 4 652,2 млн. грн. 

До загального фонду (без урахування трансфертів) надійшло доходів у 

сумі 590,6 млн. грн або 103,4% до плану на період (+19,4 млн. грн). В 

порівнянні з відповідним періодом 2017 року надходження збільшились                

на 175,5 млн. грн або на 42,3%. 

Доходів спеціального фонду (без урахування трансфертів) одержано 

77,7 млн. грн.  
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