
 

ПОКАЗНИКИ 

ВИКОНАННЯ 

ОБЛАСНОГО БЮДЖЕТУ 

ЗА 2017 РІК 



Структура доходів загального фонду 

 (без трансфертів) 

Податок та збір на доходи  
фізичних осіб – 584,1 млн. 

грн. 
(77,3%) 

Плата за надання 
адміністративних послуг – 

20,5 млн. грн. 
(2,7%) 

 Рентна плата та плата за 
використання інших 

природних ресурсів –    
40,2 млн. грн. 

(5,3%) 

Інші надходження –       
42,9 млн. грн. 

(5,7%) 

Податок на прибуток 
підприємств приватного 

сектору економіки –  
68 млн. грн. 

(9%) 

За 2017 рік до загального фонду обласного бюджету мобілізовано  755,7 

млн. гривень власних доходів, 103,3% до затверджених показників на рік 



Структура доходів спеціального фонду 

 (без трансфертів) 

Власні надходження 

бюджетних установ – 

145,8 млн. грн.  

(25,6%) 

Інші платежі – 3,9 млн. 

грн. (0,7%) 

Екологічний податок – 

20 млн. грн. (3,5%) 

Кошти, отримані 

місцевими бюджетами з 

державного бюджету – 

399,5 млн. грн. (70,2%) 

За 2017 рік до спеціального фонду обласного бюджету надійшло 569,2 

млн. грн. власних доходів. 



Структура видатків обласного бюджету 

2016 рік 2017 рік 

Трансферти іншим 
бюджетам  

Спеціальний фонд 

Загальний фонд 

Видатки обласного бюджету за 2017 рік виконані у сумі 6 687,6 млн. 

гривень, що на 1 450,2 млн. гривень або 27,7 % більше ніж за 2016 рік 

3948,9 млн. грн. 
(75,4%) 

220,4 млн. грн. (4,2%) 

1068,2 млн. грн. (20,4%) 

4551,0 млн. грн. 
(68,1%) 

550,7 млн. грн. (8,2%) 

1585,8 млн. грн. (23,7%) 

5237,5 млн. грн. 

6687,6 млн. грн. 



Видатки загального фонду за 

функціональною структурою 

0,8% 

Державне управління –  
16,4 млн. грн. 

(1%) 

 Освіта – 522,1 млн. грн. 
(32,9%) 

Охорона здоров'я –  
716,8 млн. грн. 

(45,2%) 

Соціальний захист та 
соціальне забезпечення –  

152 млн. грн. 
(9,6%) 

Культура – 75,5 млн. грн. 
(4,8%) 

Фізкультура і спорт – 43,8 
млн. грн. 

(2,8%) 

Сiльське і лiсове 
господарство, рибне 

господарство та 
мисливство –  35,3 млн. 

грн. 
(2,2%) 

Інші галузі – 24 млн. грн. 
(1,5%) 

Основну питому вагу у видатках обласного бюджету займають видатки 

соціального спрямування – 1 545,4 млн. гривень, або 95,2% 



Видатки загального фонду за економічною 

структурою 

 Оплата праці 
працівників бюджетних 
установ та нарахування 
на неї – 1149,4 млн. грн. 

(72,5%) 

 Оплата комунальних 
послуг та енергоносіїв –     

131,5 млн. грн. 
(8,3%) 

Медикаменти та 
перев`язувальні 

матеріали – 42,2 млн. 
грн. (2,7%) 

Соціальне забезпечення 
– 67,3 млн. грн. 

(4,2%) 

Інші видатки – 130,8 млн. 
грн.  

(8,3%) 

Продукти харчування –            
64,6 млн. грн. (4,1%) 

Із загального фонду обласного бюджету на утримання установ обласного 

підпорядкування, фінансування обласних програм і заходів спрямовано             

1585,8 млн. гривень, із них захищені видатки – 1455,1млн. гривень, або 91,7% 



На фінансування будівництва, реконструкції, капітального 
ремонту об’єктів соціально-культурного призначення та 

оновлення матеріально-технічної бази закладів соціально-
культурної сфери за рахунок коштів обласного бюджету було 

використано 69,1 млн. гривень 

Придбання медичного обладнання – 19,2 млн. грн. 

Оновлення матеріально-технічної бази обласних закладів – 7,9 млн. грн. 

Реконструкція КЗ СОР «Сумський обласний клінічний психоневрологічний диспансер 
ім. О. В. Співака» під КЗ СОР «Сумська обласна клінічна лікарня» - 16,5 млн. грн. 

Гуртожиток для ДЮСШ «Футбольний центр «БАРСА» (з виготовленням проектно-
кошторисної документації) - будівництво - 3,7 млн. грн. 

Капітальний ремонт будівлі харчоблоку комунального закладу Сумської обласної ради 
«Сумська обласна клінічна лікарня» - 2,9 млн. грн. 

Капітальний ремонт покрівель головного корпусу та харчоблоку комунальної установи 
Сумської обласної ради «Сумська обласна дитяча клінічна лікарня» - 2,7 млн. грн. 

Реконструкція 2-го поверху адміністративних приміщень будівлі КЗК СОР - Сумський 
обласний академічний театр драми та музичної комедії ім. М.С.Щепкіна на Театральній 
площі 1 - 2,7 млн. грн. 


