
 

ПОКАЗНИКИ 

ВИКОНАННЯ 

ОБЛАСНОГО БЮДЖЕТУ 

ЗА СІЧЕНЬ-ТРАВЕНЬ 

 2017 РОКУ 



Структура доходів загального фонду 

 (без трансфертів) 

9% 

0,8% 5% 

Податок та збір  на 

доходи  фізичних осіб –        

202,4 млн. грн. 

(77,5%) 

Плата за надання 

адміністративних 

послуг – 7,4 млн. грн. 

(2,8%) 

 Рентна плата та плата 

за використання інших 

природних ресурсів –    

14,4 млн. грн. 

(5,5%) 

Інші надходження –       

9 ,6  млн. грн. 

(3,7%) 

Податок на прибуток 

підприємств приватного 

сектору економіки –     

27,4 млн. грн. 

(10,5%) 

За січень-травень 2017 року до загального фонду обласного 

бюджету мобілізовано 261,1 млн. гривень власних доходів, 41,6% 

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 – 

45,2 млн. грн.  

(20,2%) 

Інші платежі – 3,6 млн. 

грн. (1,6%) 

Екологічний податок – 

10,1 млн. грн. (4,5%) 

Кошти, отримані 

місцевими бюджетами з 

державного бюджету – 

164,5 млн. грн. (73,6%) 

За січень-травень 2017 року до спеціального фонду обласного бюджету 

надійшло 223,4 млн. грн. власних доходів. 



Структура видатків обласного бюджету 

січень-травень 2016 року січень-травень 2017 року 

Трансферти іншим 
бюджетам  

Спеціалний фонд 

Загальний фонд 

Видатки обласного бюджету за січень-травень 2017 року виконані у сумі 3037,7 

млн. гривень, що на 1307,1 млн. гривень або майже в 2 рази більше ніж за 

відповідний період минулого року 

1299,1 млн. грн. (75,1%) 

44,7 млн. грн. (2,6%) 

386,9 млн. грн. (22,4%) 

2335,4 млн. грн. (76,9%) 

98,1 млн. грн. (3,2%) 

604,2 млн. грн. (19,9%) 

1730,6 млн. грн. 

3037,7 млн. грн. 



Видатки загального фонду за 

функціональною структурою 

9% 

0,8% 5% 
державне 

управління –            

4,5 млн. грн. 

(0,8%) 

 освіта –                 

202,7 млн. грн. 

(33,5%) 

охорона здоров'я –  

277,9 млн. грн. 

(46%) 

соціальний захист 

та соціальне 

забезпечення -            

56,9 млн. грн. 

(9,4%) 

культура –              

28,1 млн. грн. 

(4,6%) 
фізкультура і спорт 

– 16,2 млн. грн. 

(2,7%) 

сiльське і лiсове 

господарство, рибне 

господарство та 

мисливство –  14,4 млн. 

грн. 

(2,4%) 

інші галузі – 3,6 млн. грн. 

(0,6%) 

Основну питому вагу у видатках обласного бюджету займають видатки на 

утримання соціально-культурної сфери – 596,1 млн. гривень, або 98,7% 



Видатки загального фонду за 

економічною структурою 

9% 

0,8% 5% 

 Оплата праці 

працівників бюджетних 

установ та нарахування 

на неї – 452,3 млн. грн. 

(74,8%)  Оплата комунальних 

послуг та енергоносіїв –     

64,5 млн. грн. 

(10,7%) 

Медикаменти та 

перев`язувальні матеріали 

– 8,9  млн. грн. (1,5%) 

Соціальне забезпечення –               

26,2 млн. грн. (4,3%) 

Інші видатки –  

31,8 млн. грн.  

(5,3%) 

Продукти харчування –            

20,6 млн. грн. (3,4%) 

Із загального фонду обласного бюджету на утримання установ обласного 

підпорядкування, фінансування обласних програм і заходів спрямовано             

604,2 млн. гривень, із них захищені видатки – 572,5 млн. гривень, або 94,7% 



Міжбюджетні трансферти, передані з обласного бюджету іншим бюджетам  

Трансферти з державного бюджету місцевим бюджетам 
2295,2 млн. гривень, у тому числі: 

Трансферти з обласного бюджету місцевим бюджетам 29,7 млн. гривень, у 
тому числі найбільші обсяги спрямовано на: 

550,8 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 

6,4 млн. грн. - забезпечення лікування хворих на цукровий та нецукровий 
діабет  
 

1687 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 

10 млн. грн. - забезпечення лікування хворих на хронічну ниркову 
недостатність методом гемодіалізу  
 

43,1 млн. грн. - на надання пільг та житлових субсидій 
населенню на придбання твердого та рідкого пічного 
побутового палива і скрапленого газу 

2,3 млн. грн. - забезпечення твердим паливом (дровами) сімей учасників АТО  
 

8,9 млн. грн. - 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», 
оплату послуг із здійснення патронату над дитиною та виплату 
соціальної допомоги на утримання дитини в сім'ї патронатного 
вихователя  

1,1 млн. грн. - компенсаційні виплати за пільговий проїзд інвалідам війни та 
учасникам бойових дій з числа учасників антитерористичної операції  

1,6 млн. грн. - на проведення виборів депутатів місцевих рад та 
сільських, селищних, міських голів  
 

3,5 млн. грн. – інші природоохоронні заходи  

634,8 тис. грн. - надання державної підтримки особам з 
особливими освітніми потребами  

3,8 млн. грн. - виконання депутатських повноважень депутатів Сумської 
обласної ради  

3,2 млн. грн. - відшкодування вартості лікарських засобів для 
лікування окремих захворювань  


