
 

ПОКАЗНИКИ 

ВИКОНАННЯ 

ОБЛАСНОГО БЮДЖЕТУ 

ЗА СІЧЕНЬ-ЛИПЕНЬ 

 2016 РОКУ 



Структура доходів загального фонду 

 (без трансфертів) 

9% 

0,8% 5% 

Податок та збір  на 

доходи  фізичних осіб –        

209,9 млн. грн. 

(70%) 

Плата за надання 

адміністративних 

послуг – 12,2 млн. грн. 

(4,1%) 

 Рентна плата та плата 

за використання інших 

природних ресурсів –    

26,3 млн. грн. 

(8,8%) 

Інші надходження –       

16,2 млн. грн. 

(5,4%) 

Податок на прибуток 

підприємств приватного 

сектору економіки –     

35,1 млн. грн. 

(11,7%) 

За січень-липень 2016 року до загального фонду обласного 

бюджету мобілізовано  299,7 млн. гривень власних доходів, 71,8% 

до затверджених показників на рік 



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 – 57,2 

млн. грн.  

(84,8%) 

Інші платежі – 

111,1 тис. грн.  

(0,2%) 

Екологічний 

податок – 10,1 

млн. грн. (15%) 

За 7 місяців 2016 року до спеціального фонду обласного бюджету надійшло  

67,4 млн. грн. власних доходів. 



Структура видатків обласного бюджету 

січень-липень 2015 року січень-липень 2016 року 

Трансферти іншим 
бюджетам  

Спеціалний фонд 

Загальний фонд 

Видатки обласного бюджету за січень-липень 2016 року виконані у сумі         

2367 млн. гривень, що на 628,5 млн. гривень або 36,2 % більше ніж за 

відповідний період минулого року 

1023,3 млн. грн. (58,9%) 

99,1 млн. грн. (5,7%) 

616 млн. грн. (35,4%) 

1728,4 млн. грн. (73%) 

70,2 млн. грн. (3%) 

568,4 млн. грн. (24%) 

1738,4 млн. грн. 

2367 млн. грн. 



Видатки загального фонду за 

функціональною структурою 

9% 

0,8% 5% 
державне 

управління –            

4,7 млн. грн. 

(0,8%) 

 освіта –                 

167,9 млн. грн. 

(30%) 

охорона здоров'я –  

289,5 млн. грн. 

(50,9%) 

соціальний захист 

та соціальне 

забезпечення -            

47,9 млн. грн. 

(8,4%) 

культура –              

25,6 млн. грн. 

(4,5%) 
фізкультура і спорт 

– 15,8 млн. грн. 

(2,8%) 

сiльське і лiсове 

господарство, рибне 

господарство та 

мисливство –  14,7  млн. 

грн. 

(2,6%) 

інші галузі – 2,2 млн. грн. 

(0,4%) 

Основну питому вагу у видатках обласного бюджету займають видатки на 

утримання соціально-культурної сфери – 546,7 млн. гривень, або 96,2% 



Видатки загального фонду за 

економічною структурою 

9% 

0,8% 5% 

 Оплата праці 

працівників 

бюджетних установ 

та нарахування на 

неї – 367,5 млн. грн. 

(64,7%) 

 Оплата 

комунальних послуг 

та енергоносіїв –     

47,7 млн. грн. 

(8,4%) 

Медикаменти та 

перев`язувальні 

матеріали – 22,9 

млн. грн. (4%) 

Соціальне 

забезпечення –               

14,1 млн. грн. 

(2,5%) 

Інші видатки –        

96,2 млн. грн.  

(16,9%) 

Продукти 

харчування –            

19,9 млн. грн. (3,5%) 

Із загального фонду обласного бюджету на утримання установ обласного 

підпорядкування, фінансування обласних програм і заходів спрямовано             

568,4 млн. гривень, із них захищені видатки – 472,2 млн. гривень, або 83,1% 



Міжбюджетні трансферти, передані з обласного бюджету іншим бюджетам  
Трансферти з державного бюджету місцевим бюджетам 1676,1 млн. гривень, у 
тому числі: 

Трансферти з обласного бюджету місцевим бюджетам 48,2 млн. гривень, у тому 
числі: 

689,1 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 

1139,1 тис. грн. – пільги на медичне обслуговування громадян, які постраждали внаслідок 
Чорнобильської катастрофи 

924,2 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 

3800,5 тис. грн. - заходи з оздоровлення та відпочинку дітей, крім заходів з оздоровлення дітей, 
що здійснюються за рахунок коштів на оздоровлення громадян, які постраждали внаслідок 
Чорнобильської катастрофи  
 

30,5 млн. грн. - на надання пільг та житлових субсидій населенню на придбання твердого та 
рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу 

622,1 тис. грн. - на 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 

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

329,1тис. грн. - на поховання учасників бойових дій та інвалідів війни  
 

21,3 млн. грн. – стабілізаційна дотація 13849,9  тис. грн. - забезпечення лікування хворих на цукровий та нецукровий діабет 

136  тис. грн. - відшкодування витрат за лікування мешканців районів області у гінекологічному 
відділенні комунальної установи «Сумська міська клінічна лікарня №5» 

141,3 тис. грн. - відшкодування витрат за лікування мешканців районів області у туберкульозному 
відділенні Комунальної установи «Сумська міська дитяча клінічна лікарня Святої Зінаїди»  

15288,3 тис. грн. - виконання Обласної програми надання медичної допомоги нефрологічним 
хворим методом гемодіалізу у Сумській області на 2014-2016 роки  

1,2 тис. грн. - встановлення телефонів інвалідам І та ІІ груп   

200,1 тис. грн. - оплата компенсаційних виплат інвалідам на бензин, ремонт, техобслуговування 
автотранспорту та транспортне обслуговування  

300 тис. грн. - придбання лікарських засобів та виробів медичного призначення  

1348,9  тис. грн. - забезпечення твердим паливом (дровами) сімей учасників АТО   

1900 тис. грн. - підтримка фінансової спроможності місцевих бюджетів  

554,8 тис. грн. - відшкодування витрат за надану спеціалізовану медичну допомогу хворим 
Сумської області у відділенні для примусового лікування з посиленим наглядом Полтавської 
обласної клінічної психіатричної лікарні ім. О.Ф.Мальцева 

158,2  тис. грн. – на обробку інформації з нарахування та виплати допомог і компенсацій 

1454,9 тис. грн. – на виконання депутатських повноважень депутатів Сумської обласної ради 

147,6 тис. грн. - відшкодування витрат за проведення скринінгу новонароджених Сумської області 
на фенілкетонурію, вроджений гіпотеріоз, андреногенітальний синдром та муковісцидоз 
Харківським спеціалізовним медико-генетичним центром 

1626,4 тис. грн. - видання, придбання, зберігання і доставку підручників і посібників для учнів 
загальноосвітніх навчальних закладів  

6125,1  тис. грн. - оснащення опорних закладів сучасною матеріально-технічною базою (засобами 
навчання, навчальними комп'ютерними комплексами та мультимедійним обладнанням, 
впровадження енергозберігаючих технологій, тощо) 


