
 

 

ПОКАЗНИКИ 

ВИКОНАННЯ 

ОБЛАСНОГО БЮДЖЕТУ 

ЗА СІЧЕНЬ 2015 РОКУ 



Структура доходів загального фонду 

 (без трансфертів) 

9% 

0,8% 5% 

Податок на доходи  

фізичних осіб –        

25 638 тис. грн. 

(90,6%) 

Адміністративні 

збори та платежі – 

1034,5 тис. грн. 

(3,7%) 

 Збори та плата за 

спеціальне 

використання 

природних ресурсів 

– 1356,5 тис. грн. 

(4,8%) 

Інші надходження – 

246,7 тис. грн. 

(0,9%) 

За січень 2015 року до загального фонду обласного бюджету мобілізовано  

28 275,7 тис. гривень власних доходів. Забезпечено приріст доходів проти 

відповідного періоду минулого року на 6,8% 



Темп зростання доходів загального 
фонду (без трансфертів) 

Надійшло за січень 2015 
року, тис. гривень 

Ріст доходів проти 
відповідного періоду 

минулого року, % 

Податок на доходи фізичних осіб 25 638,0 104,3 

Збори та плата за спеціальне 
використання природних 
ресурсів 

1 356,5 231,3 

Адміністративні збори та платежі 1 034,5 97,9 

Податок на прибуток 
підприємств комунальної 
власності 

8,0 114,3 

Інші платежі та збори 238,7 96,9 



Структура доходів спеціального фонду 

 (без трансфертів) 

85,2% 

9% 

0,8% 5% 

Прогнозні показники 

обласного бюджету 

на 2008 рік  

230,6 млн.грн 

Власні 

надходження 

бюджетних 

установ, млн. 

грн.  

98,2% 

Інші платежі 

млн. грн.  

1,8% 

За січень 2015 року 

до спеціального 

фонду обласного 

бюджету надійшло  

4 570,2 тис. гривень 

власних доходів, з 

них власні 

надходження 

бюджетних установ 

– 4 487,2 тис. 

гривень, усі інші 

платежі – 83 тис. 

гривень 



Структура видатків обласного бюджету 

Січень 2014 року Січень 2015 року 

Трансферти іншим 
бюджетам  

Спеціалний фонд 

Загальний фонд 

Видатки обласного бюджету за січень 2015 року виконані у сумі 152,3 млн. 

гривень, що на 12,7 млн. гривень або 8,3% менше ніж за відповідний період 

минулого року 

 109,9 млн. грн. (66,6%) 

1,9 млн. грн. (1,2%) 

53,2 млн. грн. (32,2%) 

114,4 млн. грн. (75,1%) 

3,2 млн. грн. (2,1%) 

34,7 млн. грн. (22,8%) 

165 млн. грн. 152,3 млн. грн. 



Видатки загального фонду за 

функціональною структурою 

9% 

0,8% 5% державне 

управління – 277,4 

тис. грн. 

(0,8%) 

 освіта – 12 027,9 

тис. грн. 

(34,6%) 

охорона здоров'я – 

14 509,8 тис. грн. 

(41,8%) соціальний захист 

та соціальне 

забезпечення-            

4 364,7 тис. грн. 

(12,6%) 

культура – 2 284,7 

тис. грн. 

(6,6%) 

фізкультура і спорт 

– 1 057,5 тис. грн. 

(3%) 

інші галузі – 207,8 

тис. грн. 

(0,6%) 

Основну питому вагу у видатках обласного бюджету займають видатки на 

утримання соціально-культурної сфери – 34 244,6 тис. гривень, або 98,6% 



Видатки загального фонду за 

економічною структурою 

9% 

0,8% 5% 

 Оплата праці 

працівників 

бюджетних установ 

та нарахування на 

неї – 27 896,4 тис. 

грн. 

(80,3%) 

 Оплата 

комунальних послуг 

та енергоносіїв – 

792,1 тис. грн. 

(2,3%) 

Продукти 

харчування – 1,0 

тис. грн. 

0,01% 
Соціальне 

забезпечення –        

301 тис. грн. 

(0,9%) 

Інші видатки –          

5 739,1 тис. грн.  

(16,5%) 

Із загального фонду обласного бюджету на утримання установ обласного 

підпорядкування, фінансування обласних програм і заходів спрямовано      34 

729,6 тис. гривень, із них захищені видатки – 28 990,4 тис. гривень, або 83,5% 



Міжбюджетні трансферти, передані з 
обласного бюджету іншим бюджетам  

Трансферти з державного бюджету місцевим бюджетам 114,4 млн. гривень, у тому 
числі: 

80,4 млн. грн. - 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 

29,5 млн. грн. - на надання пільг та житлових субсидій населенню на оплату електроенергії, природного газу, послуг тепло-, 
водопостачання і водовідведення, квартирної плати, вивезення побутового сміття та рідких нечистот 

2,7 млн. грн. - на надання пільг з послуг зв'язку, інших передбачених законодавством пільг та компенсацію за пільговий проїзд 
окремих категорій громадян 

0,4 млн. грн. - на надання пільг та житлових субсидій населенню на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і 
скрапленого газу 

1,4 млн. грн. - на виплату державної соціальної допомоги на дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування за 
принципом "гроші ходять за дитиною" 


