УКРАЇНА

Показники
виконання
обласного бюджету
за січень-вересень
2017 року

Черкаси — 2017

Структура доходів загального фонду
(без трансфертів)
Податок на
прибуток
39 млн.грн.
7,3%

Податок на
доходи
фізичних осіб
432,9 млн.грн.
80,9%

Всі інші платежі
3,8 млн.грн.
0,7%

Адміністративні
збори та
платежі
22 млн.грн.
4,1%

Рентна плата та
плата за
використання
інших
природних
ресурсів
37,2 млн.грн.
7,0%

Затверджене завдання на
січень-вересень 2017 року за
власними доходами загального
фонду
забезпечено
на
101,0 відс.
При завданні
звітного періоду в сумі
529,4 млн грн до бюджету
надійшло 534,9 млн грн, або на
5,5 млн грн більше.
Забезпечено приріст доходів
проти відповідного періоду
минулого року на 33,6 відс.

Темп зростання доходів загального фонду
(без трансфертів)
Надійшло за
січеньвересень
2017 року,
млн. грн.

Виконання
затвердженого завдання
у%

сума (+,-)

Податок на доходи фізичних осіб

432,9

100,5

+2,1

Податок на прибуток підприємств

39,0

103,5

+1,3

Рентна плата та плата за
використання інших природних
ресурсів

37,2

104,2

+1,5

Адміністративні збори та платежі

22,0

100,7

+0,2

Всі інші платежі

3,8

113,7

+0,4

Структура доходів спеціального фонду
(без трансфертів)
До
спеціального
фонду
обласного бюджету надійшло
367,2 млн грн власних доходів, з
них надходження коштів для
фінансового
забезпечення
реалізації заходів, визначених
пунктом 33
розділу VI
"Прикінцеві
та
перехідні
положення" Бюджетного кодексу
України – 227,6 млн грн, власні
надходження бюджетних установ
– 118,3 млн грн, екологічний
податок – 20,9 млн грн, всі інші
платежі – 0,4 млн грн.

Структура видатків обласного бюджету
Видатки обласного
бюджету за січеньвересень 2017 року
виконані у сумі
5 682,6 млн грн, що на
2 006,3 млрд грн, або
54,6 відс. більше, ніж
за відповідний період
минулого року
(основна питома вага
збільшення за
рахунок субвенції на
надання пільг та
субсидій населенню).

Видатки загального фонду за функціональною структурою

Основну питому вагу у видатках обласного бюджету займають видатки
на утримання соціально-культурної сфери – 1 217,7 млн грн, або 96,8 відс.

Міжбюджетні трансферти, передані з обласного бюджету іншим бюджетам
Субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам – 4 014,7 млн грн
1 189,4 млн грн - на виплату допомоги сім'ям з дітьми, малозабезпеченим сім'ям, інвалідам з дитинства, дітям-інвалідам та тимчасової
державної допомоги дітям
2 671,1 млн грн - на надання пільг та житлових субсидій населенню на оплату електроенергії, природного газу, послуг тепловодопостачання і водовідведення, квартирної плати, вивезення побутового сміття та рідких нечистот
99,8 млн грн – на надання пільг та житлових субсидій населенню на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і
скрапленого газу
9,8 млн грн - на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій
18,9 млн грн - на 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
2,0 млн грн - на погашення різниці між фактичною вартістю теплової енергії, послуг з централізованого опалення, постачання гарячої
води, централізованого водопостачання та водовідведення, постачання холодної води та водовідведення (з використанням
внутрішньобудинкових систем), що вироблялися, транспортувалися та постачалися населенню та/або іншим підприємствам
теплопостачання, централізованого питного водопостачання та водовідведення, які надають населенню такі послуги, та тарифами, що
затверджувалися та/або погоджувалися органами державної влади чи місцевого самоврядування
1,5 млн грн - на проведення виборів депутатів місцевих рад та сільських, селищних, міських голів
9,5 млн грн - на виплату грошової компенсації за належні для отримання жилі приміщення для сімей загиблих осіб, визначених
абзацами 5-8 пункту 1 статті 10, а також для осіб з інвалідністю І-ІІ групи, визначених абзацами 11-14 частини другої статті 7 Закону
України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», та осіб, які втратили функціональні можливості нижніх кінцівок,
інвалідність яких настала внаслідок поранення, контузії, каліцтва або захворювання, одержаних під час безпосередньої участі в
антитерористичній операції, та потребують поліпшення житлових умов
2,1 млн грн - на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами
10,6 млн грн - на відшкодування вартості лікарських засобів для лікування окремих захворювань
Трансферти з обласного бюджету іншим бюджетам - 95,4 млн грн
8,5 млн. грн. - субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного та культурного
розвитку регіонів
1,8 млн. грн. - субвенція на утримання об‘єктів спільного користування чи ліквідацію негативних наслідків діяльності об'єктів спільного
користування
21,5 млн. грн. – субвенція за рахунок залишку коштів освітньої субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам, що утворився на
початок бюджетного періоду
0,2 млн. грн. – субвенція за рахунок залишку коштів медичної субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам, що утворився на
початок бюджетного періоду
63,4 млн грн – інші субвенції

