УКРАЇНА

Черкаси — 2016

Структура доходів загального фонду
(без трансфертів)
Затверджене завдання на
січень-лютий 2016 року за
власними доходами загального
фонду
забезпечено
на
99,5 відс.
При завданні
звітного періоду в сумі
59,9 млн. грн. до бюджету
надійшло 59,6 млн. грн., або на
0,3 млн. грн. менше.
Забезпечено приріст доходів
проти відповідного періоду
минулого року на 20,0 відс.

Темп зростання доходів загального фонду
(без трансфертів)
Надійшло за
січень-лютий
2016 року,
млн. грн.

Виконання
затвердженого завдання
у%

сума (+,-)

Податок на доходи фізичних осіб

47,7

112,9

+5,5

Збори та плата за спеціальне
використання природних ресурсів

6,1

90,9

-0,6

Адміністративні збори та платежі

3,9

111,7

+0,4

Податок на прибуток підприємств
комунальної власності
Всі інші платежі

1,7

155,6

+0,6

0,2

3,0

-6,2

(у складі доходів загального фонду рахується завдання по
екологічному податку в сумі 6,2 млн. грн., який відповідно
до Закону України «Про внесення змін до Бюджетного
кодексу України щодо цільового спрямування
екологічного податку» віднесено до спеціального фонду.
Зміни до додатку 1 рішення «Про обласний бюджет на
2016 рік» будуть внесені у березні 2016 року

Структура доходів спеціального фонду
(без трансфертів)
До спеціального фонду обласного
бюджету надійшло 26,9 млн. грн.
власних доходів, з них власні
надходження бюджетних установ –
20,2 млн. грн., екологічний податок –
6,7 млн. грн., всі інші платежі – 0,02
млн. грн.

Власні
надходження
бюджетних
установ
20,2 млн.грн.
75,0 відс.

Екологічний
податок
6,7 млн.грн.
24,9 відс.
Всі інші
платежі
0,02 млн.грн.
0,1 відс.

Структура видатків обласного бюджету

Видатки
обласного
бюджету за січеньлютий
2016
року
виконані
у
сумі
642,3 млн. грн., що на
209,1 млн. грн., або
48,3 відс. більше ніж за
відповідний
період
минулого року.

Видатки загального фонду за функціональною структурою

Основну питому вагу у видатках обласного бюджету займають видатки
на утримання соціально-культурної сфери – 136,7 млн. грн., або 97,6 відс.

Видатки загального фонду за економічною структурою

Із загального фонду бюджету на утримання установ обласного підпорядкування,
фінансування обласних програм і заходів спрямовано 140,1 млн. грн., з них на
захищені видатки 128,7 млн. грн., або 92,0 відс.

Міжбюджетні трансферти, передані з обласного бюджету іншим бюджетам
Трансферти з державного бюджету місцевим бюджетам
482,7 млн. грн.
210,2 млн. грн. - субвенція на виплату допомоги сім'ям з дітьми, малозабезпеченим сім'ям, інвалідам з дитинства,
дітям-інвалідам та тимчасової державної допомоги дітям
264,7 млн. грн. - субвенція 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
4,3 млн. грн. – субвенція на надання пільг та житлових субсидій населенню на придбання твердого та рідкого
пічного побутового палива і скрапленого газу
3,5 млн. грн. - субвенція на виплату державної соціальної допомоги на дітей-сиріт та дітей, позбавлених
батьківського піклування, за принципом «гроші ходять за дитиною»

Субвенції з обласного бюджету іншим бюджетам
1,8 млн. грн.
1,4 млн. грн. - інші субвенції
0,4 млн. грн. - субвенція на утримання об‘єктів спільного користування

