
Публічне представлення інформації про виконання обласного бюджету за 

2019 рік 

 

Обласний бюджет за 2019 рік виконаний в цілому: 

- по доходах - 7 188,3 млн грн; 

- по видатках - 7 119,7 млн грн. 

До загального фонду обласного бюджету надійшло власних доходів 1075,3 

млн грн, що становить 99,0 відсотків до затвердженого (з урахуванням змін) 

плану на 2019 рік. До факту 2018 року доходи збільшилися на 55,0 млн грн 

(105,4%). 

 

Структура доходів 

894,2 млн грн або 83,2 відсотка у доходах загального фонду становив 

ПДФО. 

78,5 млн грн, а це 7,3 відсотка, обласний бюджет отримав від надходження 

податку на прибуток підприємств комунальної власності та приватного сектору. 

Надходження ресурсних платежів становили 45,5 млн грн або 4,2 відсотка 

від загальної суми доходів (рентна плата за спеціальне використання води, за 

надра). 

Плата за надання адміністративних послуг становила 26,4 млн грн, що 

відповідає 2,5 відсотка у структурі доходів. 

 

До спеціального фонду обласного бюджету надійшло 239,9 млн грн, що 

становить 127,2 відсотка до затвердженого плану на 2019 рік. 

У структурі доходів спеціального фонду 96,0 відсотків (229,9 млн грн) 

становлять власні надходження бюджетних установ. 

 

До  доходів  обласного  бюджету  за  2019 рік  зараховано 5 834,8 млн грн 

трансфертів з державного бюджету (3 дотації та 31 видів субвенцій). 

 

Видатки загального фонду обласного бюджету за звітний рік склали 5 871,2 

млн грн, що на 21,8 відсотка або 1 636,1 млн грн менше ніж у 2018 році. 

(зменшився обсяг субвенцій з ДБУ на 1,8 млрд грн). 

 

У 2019 році з обласного бюджету утримувалось 140 бюджетних установ в 

яких працювало 16,8 тисяч працівників. 

На утримання бюджетних установ та на фінансування програм і заходів 

використано 2 270,3 млн грн, що на 9,2 відсотка  або 190,5 млн грн більше ніж у 

2018 році. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Структура видатків по галузях: 

 

                                                     Факт  + до 2018р.  Пит.вага 

                                                            (млн грн)                 %           

                                             

- державне управління               27,2           +1,1            1,2 

- освіта                                       739,0         +27,9          32,6 

- охорона здоров’я                   1017,3        +92,0          44,8 

- соцзахист та соцзабезп.         294,8         +41,4           13,0 

- культура і мистецтво               93,8          +6,4             4,1 

- фізкультура і спорт                  76,8          +16,9            3,4 

- інші                                            21,3          +4,7              0,9 

Р А З О М                                2270,3        +190,5         100,0 

 

 

Структура видатків за економікою: 

 

- заробітна плата з нарахуваннями  1573,2    +115,5     69,3%; 

 

Середньомісячний розмір заробітної плати працівників за 2019 рік склав 6564 

гривні та зріс до 2018 року на 13,7 відсотка. (5775 грн. у 2018 році). 

Значна сума коштів обласного бюджету спрямована на капітальні видатки: це 

зміцнення матеріально-технічної бази установ та закладів соціально-культурної 

сфери, реконструкція та ремонт приміщень та інше. Всього за минулий рік 

використано на капітальні видатки 600,4 млн.грн, що на 2,1 відсотка більше від 

попереднього року. (587,8 млн грн). 

У минулому році з обласного бюджету фінансувались 30 програм, 

затверджених обласною радою. Видатки за рік склали 968,3 млн.грн. 

 

 

 

 


