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області за 2016 рік 

 

 

За 2016 рік до загального фонду місцевих бюджетів надійшло 

3 602 млн. гривень, що дало змогу виконати затверджені місцевими радами 

річні обсяги на 112,5%. Понад план отримано 399,8 млн. гривень. Виконання 

забезпечено по всіх містах та районах області.  

Приріст надходжень загального фонду проти відповідного періоду 

минулого року склав 1 251,5 млн. гривень, або 53,2%. Зростання забезпечено по 

всіх районах та містах області. Найкращі результати досягнуто по 

Липоводолинському (72,2%), Середино-Будському (64,4%), Тростянецькому 

(64,1%), Конотопському (63,6%), Сумському (63,1%) районах та по місту 

Конотоп (68,5%). Проте, Шосткинський (44,7%), Глухівський (46,5%), 

Ямпільський (48,4%), Кролевецький (49,4%), Білопільський (51,5%) райони та 

міста Охтирка (41,6%), Суми (48,5%), Глухів (48,9%), Ромни (50,1%) не досягли 

середнього по області приросту. 

Поряд з цим, не зважаючи на загальну позитивну динаміку, що склалася в 

області з наповнення дохідної частини місцевих бюджетів, у результаті 

зростання податкового боргу до місцевих бюджетів області не надійшло  

145,9 млн. гривень. 

Найбільші суми боргу рахуються по містах Суми – 59,4 млн. гривень, 

Шостка – 41,4 млн. гривень, Конотоп – 6,9 млн. гривень Охтирка –  

5,6 млн. гривень, Сумському району – 3,3 млн. гривень, Тростянецькому –  

2,7 млн. гривень. 

Надходження податку на доходи фізичних осіб у порівнянні з 2015 роком 

зросли на 53,8%, або на 713,4 млн. гривень. До місцевих бюджетів надійшло 

2 040 млн. гривень. За темпами росту надходжень податку на доходи фізичних 

осіб область посіла 4 рейтингове місце серед областей України (приріст по 

Україні становив 47,3%). Березівська об’єднана територіальна громада, 

16 районів та 2 міста обласного значення отримали показник зростання 

надходжень податку на доходи фізичних осіб вищий за середній по області.  

Керівникам фінансових органів 

 



Надходження плати за землю склали 569,7 млн. гривень і зросли на
177,6 млн. гривень, або на 45,3%. Проте, незважаючи на суттєве зростання 
надходжень, область по темпах приросту займала лише 20рейтингове місце 
серед регіонів України (приріст по Україні -  61,2%).

Найкращі показники приросту надходжень по Середино-Будському 
(73,8%), Липоводолинському (69,9%), Тростянецькому (62,7%), Путивльському 
(54%), Краснопільському (50,7%) районах та містах Ромни (72,9%), Суми 
(56,2%), Шостка (52,5%).

Проте, по Глухівському району забезпечено приріст лише на 19,7%, 
Охтирському -  на 27,5%, Білопільському -  на 28,3%, Недригайлівському -  на 
31,1%, Буринському -  на 31,4%, при середньому зростанні по районах області 
на 40,8%.

А при середньому показнику зростання по містах обласного значення 
52,6%, по місту Конотоп отримано лише 37,5%, Охтирка -  40,4%, Лебедин -  
40,5%.

Надходження акцизного податку з реалізації суб’єктами господарювання 
роздрібної торгівлі підакцизних товарів у 2016 році зросли на
97.2 млн. гривень, або на 67,4%.

Місцеві бюджети отримали до загального фонду 240,8 млн. гривень. 
Найбільше зростання надходжень цього податку відбулося в 

Конотопському районі -  в 7,4 рази. Більш ніж удвічі зросли надходження в 
Буринському, Великописарівському, Краснопільському, Липоводолинському, 
Роменському та Ямпільському районах.

Тоді як, по Лебединському району забезпечено приріст лише на 1,4%, 
Шосткинському -  на 12,1%, Глухівському -  на 17,4%.

Податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки до місцевих 
бюджетів області зараховано 17,9 млн. гривень, що забезпечило лише 
21 рейтингове місце серед регіонів України. (Як приклад, до бюджету 
Житомирської області цього податку надійшло 30,4 млн. гривень. Чернігівської
-  25 млн. гривень).

Серед районів області найменше цього податку отримано до бюджету 
Липоводолинського району лише 79,9 тис. гривень, Глухівського -
84.3 тис. гривень, Середино-Будського -  106,6 тис. гривень,
Великописарівського -  109,9 тис. гривень, Кролевецького -  149,8 тис. гривень.

При цьому, при зростанні надходжень податку на нерухоме майно, 
відмінне від земельної ділянки в середньому по області в 1,9 рази, по 
Лебединському району забезпечено приріст лише на 29,3%, Краснопільському
-  на 30,6%, Кролевецькому -  на 42,6%, Путивльському -  на 51,7%, по місту 
Суми -  на 48,6%.

Видаткова частина місцевих бюджетів з урахуванням субвенцій з 
державного бюджету за звітний період склала 10 025,5 млн. гривень, або 95,9% 
до річних призначень, що на 2 261,1 млн. гривень (29,1%) більше проти 
2015 року.



Видатки загального фонду зросли у порівнянні з минулим роком на
1 919,9 млн. гривень, або на 28%, і склали 8 771 млн. гривень, а їх рівень 
виконання забезпечено на 99% до затвердженого річного обсягу.

Видатки спеціального фонду здійснені в обсязі 1 254,5 млн. гривень, що 
на 341,2 млн. гривень (37,4%) більше, ніж за 2015 рік.

На утримання установ бюджетної сфери використано 4 681 млн. гривень, 
з яких 410,5 млн. гривень спрямовано на державне управління,
2 162,8 млн. гривень -  на освіту, 1 511,7 млн. гривень -  на охорону здоров’я,
246.9 млн. гривень -  на соціальний захист і соціальне забезпечення, 
270,2 млн. гривень -  на культуру, 78,9 млн. гривень -  на фізичну культуру і 
спорт.

На оплату праці з нарахуваннями працівникам бюджетної сфери 
використано З 248,9 млн. гривень, або 69,4% в обсязі видатків на утримання 
установ бюджетної сфери, у тому числі працівникам органів державного 
управління -- 331,1 млн. гривень (80,7% усіх видатків галузі), освіти -  
1 482,4 млн. гривень (68,5%), охорони здоров’я -  1 076,9 млн. гривень (71,2%), 
соціального захисту і соціального забезпечення -  134,5 млн. гривень (54,5%), 
культури -  181,9 млн. гривень (67,3%), фізичної культури і спорту -  
42,1 млн. гривень (53,4%).

Протягом 2016 року постійно здійснювався моніторинг виконання вимог 
пункту 4 статті 77 Бюджетного кодексу України для своєчасної і в повному 
обсязі виплати заробітної плати працівникам бюджетних установ та проведення 
розрахунків за спожиті бюджетними установами енергоносії та комунальні 
послуги.

Цей моніторинг, в першу чергу, пов’язаний з тим, що міста та райони 
області на початок року декларували незабезпеченість в загальному обсязі
423.9 млн. гривень, у тому числі по освіті -  204,3 млн. гривень, охороні 
здоров’я -  195,5 млн. гривень, ПТНЗ -  24,1 млн. гривень.

На кінець року заробітна плата виплачена в повному обсязі за рахунок 
того, що на ліквідацію незабезпеченості спрямовано коштів державного 
бюджету -  150,3 млн. гривень, власного ресурсу 249,6 млн. гривень, коштів 
обласного бюджету -  4,3 млн. гривень, проведено заходів з економії 
бюджетних коштів -  19,7 млн. гривень.

У минулому році рішеннями місцевих рад по зведених бюджетах міст та 
районів області розподілено 357,6 млн. гривень вільних залишків, або 95,1% їх 
загальної суми, з яких власного фінансового ресурсу -
343,6 млн. гривень, залишку освітньої субвенції -  8,8 млн. гривень, медичної 
субвенції 5,1 млн. гривень.

Направлено власного фінансового ресурсу на оплату праці
38,4 млн. гривень (11,2%), інші захищені статті видатків -  11,4 млн. гривень 
(3,3%), передано до бюджету розвитку -  148,2 млн. гривень (43,1%), інші 
видатки -  145,6 млн. гривень (42,4%).

З метою координації дій учасників бюджетного процесу проведено 
17 відеоселекторних нарад, 32 наради у форматі «круглого столу» за участю та 
під головуванням першого заступника голови Сумської обласної державної



і

адміністрації, керівників місцевих органів влади, головних розпорядників 
коштів галузей освіта, охорона здоров’я з питання стану очікуваного виконання 
місцевих бюджетів у 2016 році, їх збалансування та забезпечення виконання 
вимог статті 77 Бюджетного кодексу України.

В приміщенні Департаменту фінансів 9 селекторних нарад за участю 
керівників фінансових органів з питань виконання вимог статті 77 Бюджетного 
кодексу України, стану виплати заробітної плати працівникам бюджетних 
установ області, формування видаткової частини місцевих бюджетів на 2017 
рік.

Також проведено 4 наради у форматі «круглого столу» з представниками 
виконавчих органів м. Глухів з питання вишукання резерву наповнення 
дохідної частини місцевого бюджету, економного і раціонального 
використання коштів та недопущення його дефіциту (18.02.2016), з 
представниками виконавчих органів Недригайлівського району з питання 
забезпечення потреби в коштах на фінансування галузі охорона здоров’я, з 
представниками Департаменту освіти і науки Сумської ОДА з питання 
виконання вимог статті 77 Бюджетного кодексу України та опрацювання 
розрахунків потреби в коштах на 2017 рік для забезпечення сталого 
функціонування галузі освіта по містах та районах області

З проханням виділення додаткового фінансового ресурсу для 
забезпечення своєчасної виплати заробітної плати працівникам бюджетних 
установ та проведення розрахунків за енергоносії та комунальні послуги, що 
споживаються бюджетними установами направлені листи на Кабінет Міністрів 
України, Міністерство фінансів, Міністерство освіти і науки. Міністерство 
охорони здоров’я, народним депутатам України від Сумщини (загалом 
направлено 17 листів).

Завдяки такій співпраці Сумська область додатково отримала 
174,2 млн. гривень фінансового ресурсу для своєчасної виплати заробітної 
плати та проведення розрахунків за енергоносії та комунальні послуги.

У підсумку, за результатами роботи у 2016 році, забезпечено своєчасну і в 
повному обсязі виплату заробітної плати. Заборгованість місцевих бюджетів по 
оплаті праці працівникам бюджетної сфери та за спожиті бюджетними 
установами енергоносії і комунальні послуги відсутня.

Поряд з цим, за підсумками 2016 року обсяг вільного залишку коштів на 
рахунках місцевих бюджетів становив 822,6 млн. гривень, з яких власного 
ресурсу -  761,1 млн. гривень, освітньої субвенції -  51,1 млн. гривень, медичної 
субвенції -  10,4 млн. гривень, що дає можливість у цьому році спрямувати їх Ріа 
забезпечення виконання першочергових та пріоритетних завдань.

Затверджені показники доходної частини загального фонду місцевих 
бюджетів на 2017 рік заплановано з приростом 12,2%. По районах заплановано 
зростання лиіг[е на 5,4%, по містах обласного значення -  на 18,7%.

При цьому, по Шосткинському району заплановано менше на 4,5% 
(- 1,3 млн. гривень), по Лебединському -  на 2% (- 1,2 млн. гривень), по 
Сумському - на 1,1% (“ 1 млн. гривень).



По Охтирському району планується отримати власних доходів майже на 
рівні з надходженнями 2016 року. Великописарівський, Буринський, 
Путивльський, Краснопільський, Кролевецький, Білопільський, Середино- 
Будський та Роменський райони запланували зростання від 2,2% до 6,1%.

У цілому по районних бюджетах заплановані на 2017 рік обсяги 
надходжень більше надходжень минулого року на 10,7%.

Проте, по Сумському району планується зменшення надходжень до 
районного бюджету на 2,8%. По Лебединському району заплановано приріст 
лише 2%, по Охтирському - 3,9%, по Білопільському -  4,6%, по 
Шосткинському -  5,5%, по Великописарівському -6,6%.

По громадах у цілому зменшення запланованих доходів загального фонду 
(у співставних умовах) становить 0,4%, або 820,5 тис. гривень.

При цьому, по Миропільській сільській громаді планується отримати 
менше на 27,4%, (- 2,6 млн. гривень), по Миколаївській сільській громаді -  на 
22,3%, (- 5,6 млн. гривень), по Боромлянській -  на 2,4%,
(- 428,7 тис. гривень), по Хотінській -  на 2% (- 248,4 тис. гривень), по 
Зноб-Новгородській - на 1,8%, (- 196,2 тис. гривень), по Груньській - на 0,2%, 
(- 14,3 тис. гривень).

Тоді як, результати роботи вже майже за квартал 2017 (станом на 
29.03.2017) свідчать про значне зростання надходжень до загального фонду 
місцевих бюджетів. Так в цілому, по області доходи загального фонду зросли 
на 31,4%. А по місту Лебедин відсоток зростання становить 44,2%, по місту 
Ромни -  39,7%, по місту Шостка -  33,4%, по Липоводолинському району -  
58,5%, Білопільському -  52,2%, Шосткинському -  53,4%, Лебединському -  
44,1%, Буринському -  46,2%, Сумському -  45%, Роменському -  43,1%, 
Охтирському -  27,8%.

Доходи об’єднаних територіальних громад у цілому зросли на 23,9%. 
Приріст отримано по всіх громадах за виключенням Миколаївської сільської 
громади. По Дружбівській міській громаді отриманий приріст -  86,4%, по 
Грунській -  71,3%, по Бездрицькій -  79,4%, Зоб-Новгородській -  60,6%, 
Хотінській -  54,5%.

В частині видатків основними завданнями на 2017 рік є здійснення 
контролю за:

дотриманням вимоги частини четвертої статті 77 Бюджетного кодексу 
України (далі Кодекс) щодо врахування під час затвердження відповідного 
бюджету у першочерговому порядку потреби в коштах на оплату праці 
працівників бюджетних установ відповідно до встановлених законодавством 
умов оплати праці та розміру мінімальної заробітної плати, а також на 
проведення розрахунків за енергоносії та комунальні послуги, які 
споживаються бюджетними установами;

проведенням своєчасної та у повному обсязі оплати праці працівників 
бюджетних установ і розрахунків за енергоносії та комунальні послуги, які 
споживаються бюджетними установами, не допускаючи будь-якої 
заборгованості з таких виплат.



Як засвідчила інформація, надана місцевими фінансовими органами, при 
затвердженні місцевих бюджетів дефіцит фінансового ресурсу по бюджетних 
установах задекларовано в загальній сумі 372 млн. гривень, у тому числі на 
оплату праці з нарахуваннями 335,3 млн. гривень, на проведення розрахунків за 
енергоносії та комунальні послуги 36,7 млн. гривень.

Найбільший обсяг незабезпеченості на оплату праці з нарахуваннями по 
галузі охорона здоров’я -  176,8 млн. гривень, по галузі освіта -
117,6 млн. гривень, у тому числі по закладах, на які спрямовується освітня 
субвенція -  11,8 млн. гривень.

Незабезпеченість по оплаті праці працівників бюджетних установ 
декларують:

м. Шостка -  40,1 млн. гривень, у тому числі освіта -  13,5 млн. гривень 
(33,7%), охорона здоров’я -  22,4 млн. гривень (55,9%);

Путивльський район -  29,5млн. гривень, у т.ч. освіта -  10 млн. гривень 
(33,9%), охорона здоров’я -  8,5 млн. гривень (28,8 %);

Сумський район - 26,5 млн. гривень у т.ч. освіта -  4,6 млн. гривень (17,4%), 
охорона здоров’я -  17,8 млн. гривень (67,2%);

Середино-Будський район •- 25,8 млн. гривень у т.ч. освіта -
6,9 млн. гривень (26,7%), охорона здоров’я -  14,6 млн. гривень (56,6%);

Недригайлівський район -  25,1 млн. гривень у т.ч. освіта -
4.4 млн. гривень (17,5%), охорона здоров’я -  16,2 млн. гривень (64,5%);

м. Конотоп -  24,9 млн. гривень у т.ч. освіта -  1,4 млн. гривень (5,6%), 
охорона здоров’я -  20,4 млн. гривень (81,9 %);

Краснопільський район -  21,4 млн. гривень; у т.ч. освіта -
16,3 млн. гривень (76,2%), охорона здоров’я -4 ,3  млн. гривень (20,1%);

Білопільський район -  18,7 млн. гривень у т.ч. освіта -  15,2 млн. гривень 
(81,3%), охорона здоров’я -  3,5 млн. гривень (18,7%);

Великописарівський район -  18 млн. гривень у т.ч. освіта -
7.5 млн. гривень (41,7%), охорона здоров’я -  9,2 млн. гривень (51,1%); 

Буринський район -  17,7 млн. гривень у т.ч. освіта -  7,0 млн. гривень
(39,5%), охорона здоров’я -  11,9 млн. гривень (67,2%);

Кролевецький район -  14,3 млн. гривень у т.ч. освіта -  3,5 млн. гривень 
(24,5%), охорона здоров’я -  10,0 млн. гривень (69,9%);

м. Охтирка -  14,1 млн. гривень; у т.ч. охорона здоров’я -
14,1 млн. гривень (100,0%);

м. Глухів -  13,5 млн. гривень; у т.ч. освіта -  4,6 млн. гривень (34,1%), 
охорона здоров’я -  8,8 млн. гривень (65,2%);

м. Ромни -  13,4 млн. гривень у т.ч. охорона здоров’я -  13,4 млн. гривень
(100%);

Ямпільський район -  13,0 млн. гривень у т.ч. освіта -  3,6 млн. гривень 
(27,7%), охорона здоров’я -  7,7 млн. гривень (59,2%);

Шосткинський район -  10,8 млн. гривень; у т.ч. освіта -  7,2 млн. гривень 
(66,7%), охорона здоров’я -  0,9 млн. гривень (8,3%).



Задекларували дефіцит фінансового ресурсу отг с. Кириківка -
1,5 млн. гривень, отг с. Грунь -  5,2 млн, гривень, отг смт Зноб Новгород -  
0,5 млн. гривень.

Виконана вимога пункту 4 статті 77 Кодексу Конотопським, 
Липоводолинським, Роменським районами, м. Суми.

Незабезпеченість видатків на освіту та охорону здоров’я свідчить про 
неефективне та неекономне використання бюджетних коштів, в першу чергу 
пов’язане з утриманням понаднормової мережі.

За даними Департаменту освіти і науки Сумської ОДА в області налічується 
269 малокомплектних шкіл, або 54,6% в їх загальній кількості. В окремих 
регіонах кількість таких шкіл становить від 60% до 100%.

Найбільше таких шкіл:
отг с. Шалигине, отг с. Береза, Середино-Будський, Великописарівський, 

Глухівський райони - 100%,
Липоводолинський район -  83,3%,
Лебединський район -  81%, 
отг смт Зноб Новгород -  75%,
Сумський район -  72,7%,
Шосткинський район -  69,2%,
Роменський район -  68,8%,
Конотопський, Кролевецький райони, отг с. Миколаївка, отг м. Дружба -  

66,7% і т.д.

Фактичні видатки на утримання 1-го учня в загальноосвітніх навчальних 
закладах значно перевищують планові розрахункові показники по окремих 
районах до 10 тис. гривень:

Охтирський район -  на 7,1 тис. гривень;
Шосткинський район -  7,4 тис. гривень;
Липоводолинський район -  6,4 тис. гривень;
Великописарівський район -  4,2 тис. гривень;
Буринський район -  6,3 тис. гривень;
Ямпільський район -  7 тис. гривень;
Путивльський район -  7,2 тис. гривень;
Білопільський район -  10,7 тис. гривень.

На кінець 2016 року з наповнюваністю менше 25 осіб в області 
функціонувало 35 шкіл, в яких фактичні видатки на 1-го учня становили:

Середино-Будський район: Пигарівський НВК -  53,4 тис. гривень, 
Старо-Гутський НВК -  73,6 тис. гривень;

Тростянецький район: Буймерська ЗОШ -  73,6 тис. гривень, Люджанська 
ЗОШ -  84,9 тис. гривень і т.д.



Інформація щодо штатної чисельності працівників та ліжкового фонду, 
надана управлінням охорони здоров’я Сумської ОДА станом на 01.01.2017, 
засвідчила про наступне.

По відхиленнях ліжкового фонду:
по Середино-Будському району на 10 тис. жителів забезпеченість 

ліжками 63,7, перевищення нормативу на 32,9 ліжка;
по Ямпільському району - 61,2, перевищення нормативу на 30,4; 
по м. Конотоп -  54,2, перевищення нормативу на 23,4; 
по Липово-Долинському району -  53,1, перевищення нормативу на 22,3; 
по Буринському району - 53,9, перевищення нормативу на 23,1; 
по Білопільському району - 53,3, перевищення нормативу на 22,5; 
по Липоводолинському району -  53,1, перевищення нармативу на 22,3; 
по Недригайлівському району -  52,9, перевищення нормативу на 22,1; 
по Великописарівському району -  52,2, перевищення нормативу на 21,4; 
по Путивльському району -  48,5, перевищення нормативу на 17,7; 
по Тростянецькому району -  48,4, перевищення нормативу на 17,6.

Чисельність штатних посад в розрахунку на 10 тис. населення перевищує 
середній показник по районах області (140,5 од.); 
по Буринському району - на 64,8 од., 
по Середино-Будському району -  на 54,9 од., 
по Великописарівському району -  на 43,8 од., 
по Тростянецькому району -  на 41,2 од., 
по Недригайлівському району -  на 40,3 од., 
по Ямпільському району -  на 35,1 од., 
по Липоводолинському -  на 19,9 од., 
по Путивльському району -  на 15,8 од., 
по Кролевецькому району -  на 11,8 од., 
по Лебединському району -  на 11,7 од.

Як наслідок, за оперативними даними станом на 06.04.2017 
заборгованість місцевих бюджетів по оплаті праці з нарахуваннями працівників 
бюджетної сфери становила 4 694,3 тис. гривень.

По Середино-Будському району має місце незареєстрована 
заборгованість у сумі 1 776,9 тис. гривень.

Ураховуючи викладене, керівникам фінансових органів, необхідно:
-  провести роботу із забезпечення внесення змін до рішень про відповідні 

місцеві бюджети, забезпечивши при цьому затвердження показників за 
доходами в обсягах, які відповідають реальним очікуваним надходженням;

-  забезпечити координацію роботи всіх учасників бюджетного процесу 
відповідно до бюджетного законодавства, направлену на виконання планових 
показників та збільшення надходжень до бюджету;



сприяти розробці головними розпорядниками конкретних дієвих заходів 
щодо економного і раціонального використання бюджетних коштів, зокрема, по 
оптимізації та упорядкуванню мережі загальноосвітніх навчальних закладів за 
рахунок об’єднання малокомплектних шкіл, зміни їх типу та/або ступеня, 
реорганізації та підвищенню наповнюваності класів, груп та закладів охорони 
здоров’я, а також вжиттю інших заходів з метою дотримання вимоги частини 
четвертої статті 77 Бюджетного кодексу України щодо врахування потреби у 
коштах на утримання установ освіти та охорони здоров’я.

Директор Департаменту О.Г.Батраченко

Корчак 22 47 75 
Коваленко 22 32 40
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