
Довідка про стан виконання обласного бюджету  
станом на 01.08.2015 року 

 
До обласного бюджету надійшло 777,8 млн. гривень, у тому числі до 

загального фонду – 696,8 млн. гривень. Власного фінансового ресурсу 
отримано 200,3 млн. гривень (61,6 відсотка до затверджених показників на рік). 

Базової дотації отримано – 4,9 млн. гривень (58,3 відсотки). Надходження 
до спеціального фонду склали 81,1 млн. гривень. 

Видаткову частину обласного бюджету виконано в сумі 743,2 млн. 
гривень, у тому числі загальний фонд – 629,3 млн. гривень. 

Видатки на освіту по загальному фонду склали 237,7 млн. гривень, або 
56,8 відсотки до затвердженого показника на рік, охорону здоров’я – 269,6 млн. 
гривень (54,8 відсотки), соціальний захист та соціальне забезпечення –          
46,6 млн. гривень (58,7 відсотки), культуру і мистецтво – 25,3 млн. гривень 
(56,1 відсотки), фізичну культура і спорт – 14,7 млн. гривень (58,2 відсотки), 
сільське і лісове господарство, рибне господарство та мисливство – 16 млн. 
гривень (59,5 відсотки), державне управління – 3,7 млн. гривень (43 відсотки). 

По загальному фонду на виплату заробітної плати працівникам 
бюджетних установ спрямовано 387,3 млн. гривень, на оплату комунальних 
послуг та енергоносіїв, спожитих бюджетними установами, – 51,8 млн. гривень. 

Крім того, із загального фонду обласного бюджету містам та районам 
області надано іншу субвенцію в сумі 11 528,3 тис. гривень, з них на: 

пільги по медичному обслуговуванню громадян, які постраждали 
внаслідок Чорнобильської катастрофи, – 1 188,8 тис. гривень; 

забезпечення лікування хворих на цукровий та нецукровий діабет – 
5 600,1 тис. гривень; 

відшкодування витрат за лікування мешканців районів області у 
гінекологічному відділенні комунальної установи «Сумська міська клінічна 
лікарня №5» - 82,9 тис. гривень; 

відшкодування витрат за лікування мешканців районів області у 
туберкульозному відділенні Комунальної установи «Сумська міська дитяча 
клінічна лікарня Святої Зінаїди» - 94 тис. гривень; 

виплату допомоги інвалідам І групи з числа учасників бойових дій на 
території інших держав та сім'ям загиблих учасників бойових дій на території 
інших держав, які проживають у Сумській області – 321,1 млн. гривень; 

заходи з оздоровлення та відпочинку дітей, крім заходів з оздоровлення 
дітей, що здійснюються за рахунок коштів на оздоровлення громадян, які 
постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи – 2 901 тис. гривень;  

обробку інформації з нарахування та виплати допомог і компенсацій – 
162,5 тис. гривень; 

витрати на поховання учасників бойових дій та інвалідів війни –        
335,2 тис. гривень; 

оплату компенсаційних виплат інвалідам на бензин, ремонт, 
техобслуговування автотранспорту та транспортне обслуговування                     
– 191,7 тис. гривень; 

забезпечення твердим паливом (дровами) сімей учасників АТО –        
154,5 тис. гривень; 

встановлення телефонів інвалідам І та ІІ груп – 2,9 тис. гривень; 



виконання депутатських повноважень депутатів Сумської обласної ради – 
433,6 тис. гривень; 

соціально-економічний розвиток регіонів Сумської області – 60 тис. 
гривень.  

Видатки спеціального фонду склали 113,9 млн. гривень. 
Поряд з цим, місцевим бюджетам області спрямовано субвенції з 

державного бюджету в сумі 996,4 млн. гривень, з них 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 – 
597,7 млн. гривень; 

- 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 – 
349,6 млн. гривень; 

- надання пільг з послуг зв’язку та інших передбачених законодавством 
пільг, в тому числі компенсації втрати частини доходів у зв’язку з відміною 
податку з власників транспортних засобів та відповідним збільшенням ставок 
акцизного податку з пального для фізичних осіб (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) та компенсацію за пільговий проїзд окремих категорій 
громадян – 21,6 млн. гривень; 

- надання пільг та житлових субсидій населенню на придбання твердого 
та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу – 15,1 млн. гривень; 

- 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» – 9,8 млн. гривень; 

- будівництво (придбання) житла для сімей загиблих 
військовослужбовців, які брали безпосередню участь в антитерористичній 
операції, а також для інвалідів І – ІІ групи з числа військовослужбовців, які 
брали участь у зазначеній операції, та потребують поліпшення житлових умов – 
1,3 млн. гривень; 

- часткове фінансування дитячо-юнацьких спортивних шкіл, які до     
2015 року отримували підтримку з Фонду соціального страхування з 
тимчасової втрати працездатності – 1,3 млн. гривень. 

Крім того, обласному бюджету спрямовано субвенції з державного 
бюджету в сумі 1 475,9 млн. гривень, з них на: 

- придбання медикаментів та виробів медичного призначення для 
забезпечення швидкої медичної допомоги - 1,1 млн. гривень; 

- підготовку робітничих кадрів з державного бюджету місцевим 
бюджетам – 115,1 млн. гривень; 

- придбання витратних матеріалів для закладів охорони здоров'я та 



лікарських засобів для інгаляційної анестезії – 149,7 тис. гривень; 
- освітня субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам –         

646,4 млн. гривень; 
- медична субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам –          

712,8 млн. гривень; 
- на часткове фінансування дитячо-юнацьких спортивних шкіл, які до 

2015 року отримували підтримку з Фонду соціального страхування з 
тимчасової втрати працездатності – 270 тис. гривень.  

 
 


