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ДОВІДКА 

про виконання бюджету області за січень-березень 2016 року 

(за оперативними даними) 

 

В цілому до зведеного бюджету області з урахуванням трансфертів за 

січень-березень 2016 року надійшло доходів 5021,0 млн.грн. В порівнянні з 

аналогічним періодом попереднього року (у співставних умовах) надходження 

збільшились на 32,9% (+1243,9 млн.грн.). 

Доходів до загального фонду (без урахування трансфертів) надійшло в 

сумі 2087,2 млн.грн. або 120,3% до плану на період (+351,9 млн.грн.). В 

порівнянні з відповідним періодом 2015 року (у співставних умовах) надходження 

збільшились на 668,8 млн.грн. або на 47,2%. 

Доходів спеціального фонду (без урахування трансфертів)         

одержано 196,9 млн.грн. (100,9% до плану на період). 

В повному обсязі до плану на січень-березень надійшла базова дотація з 

державного бюджету місцевим бюджетам області (в сумі 30,3 млн.грн.), 

додаткова дотація з державного бюджету місцевим бюджетам на компенсацію 

втрат доходів місцевих бюджетів внаслідок наданих державою податкових пільг 

зі сплати земельного податку суб'єктам космічної діяльності (в сумі 

507,9 тис.грн.). 

З державного бюджету надійшла стабілізаційна дотація в сумі 

12,0 млн.грн. 

Реверсна дотація з місцевих бюджетів області повністю перерахована до 

державного бюджету в сумі 52,2 млн.грн.  

До бюджету області надійшло цільових субвенцій з державного бюджету         

в сумі 2694,1 млн.грн. або 90,0% до плану на січень-березень. 

В повному обсязі надішли кошти освітньої (524,8 млн.грн.), медичної 

(712,7 млн.грн.) субвенцій, субвенції на придбання витратних матеріалів та 

медичного обладнання для закладів охорони здоров’я та лікарських засобів 

інгаляційної анестезії (231,5 тис.грн.), на проведення виборів депутатів місцевих 

рад та сільських, селищних, міських голів (180,8 тис.грн.). 

Субвенції 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 надійшла в сумі 864,6 млн.грн. 

(74,5% до плану), на надання пільг та житлових субсидій населенню на придбання 

твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу надійшла в сумі 

3,4 млн.грн. (88,4% до плану) в зв’язку з тим, що в березні не профінансовані 

Державною казначейською службою України спільні протокольні рішення по 

погашенню заборгованості за житлово-комунальні послуги та з НАК «Нафтогаз 

України» не узгоджено погашення заборгованості з підприємствами тепло-, 

газопостачання. 

Під фактично нараховані суми надійшли кошти субвенції на виплату 

допомоги сім'ям з дітьми, малозабезпеченим сім'ям, інвалідам з дитинства, дітям-

інвалідам, тимчасової державної допомоги дітям та допомоги по догляду за 
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інвалідами I чи II групи внаслідок психічного розладу (575,9 млн.грн.); на 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" (12,4 млн.грн.). 

Бюджетні кошти в області спрямовувались, в першу чергу, на фінансування 

видатків на виплату заробітної плати – 1258,3 млн.грн.; оплату спожитих 

енергоносіїв та комунальних послуг – 389,3 млн.грн.; продукти харчування – 

79,4 млн.грн.; медикаменти – 35,7 млн.грн.; допомоги малозабезпеченим сім’ям та 

сім’ям з дітьми – 574,3 млн.грн.; відшкодування нарахованих пільг, субсидій 

населенню – 867,4 млн.грн., поточні трансферти населенню – 68,0 млн.грн. та 

інші. 

Станом на 01.04.2016 (за оперативними даними райміськфінуправлінь) 

прострочена заборгованість по виплаті заробітної плати працівникам бюджетних 

установ, що фінансуються з місцевих бюджетів, відсутня. 

До обласного бюджету з урахуванням трансфертів у січні-березні 

2016 року надійшло доходів 2211,9 млн.грн. 

До загального фонду (без урахування трансфертів) надійшло доходів в сумі 

314,7 млн.грн. або 102,6% до плану на січень-березень (+7,9 млн.грн.). В 

порівнянні з відповідним періодом 2015 року (у співставних умовах) надходження 

збільшились на 80,0 млн.грн. або на 34,1%. 

Доходів спеціального фонду (без урахування трансфертів) одержано 

58,3 млн.грн. або 100,3% до плану на січень-березень.  
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