
    Інформація про виконання обласного бюджету 
 за  2018 рік 

 
На виконання статті 28 Бюджетного кодексу України департамент фінансів 

Житомирської облдержадміністрації  надає інформацію про виконання обласного 
бюджету за 2018 рік.    

Протягом 2018 року до загального фонду обласного бюджету (без 
врахування міжбюджетних трансфертів) надійшло 1020,2 млн грн, що на              
219,2 млн грн більше надходжень за 2017 рік. У порівнянні з затвердженим радою 
плановим показником, з урахуванням внесених змін,  надходження більші на      
5,2 відсотка, або на 50,5 млн грн. 

Протягом 2018 року до спеціального фонду обласного бюджету надійшло 
(без врахування міжбюджетних трансфертів) 282,4 млн грн, що на 27,5 відсотка 
більше в порівнянні з затвердженими, з урахуванням змін, показниками. Тобто, 
сума отриманих надходжень перевищує запланований обсяг доходів на              
61,0 млн грн, а також є на 218,1 млн грн меншою порівняно з 2017 роком.  

Найбільшу питому вагу у структурі надходжень доходів обласного 
бюджету (без врахування трансфертів) займає податок на доходи фізичних осіб -  
57,8 відсотка. При плані надходжень на 2018 рік 731,6 млн грн до бюджету 
надійшло 753,0 млн грн податку, бюджетом додатково отримано 21,4 млн грн. 
Порівняно з 2017 роком надходження збільшились на 156,2 млн грн.  

Плановий показник власних надходжень бюджетних установ на 2018 рік 
становив 158,5 млн грн, фактично надійшло 209,0 млн грн, що на 31,8 відсотка 
більше запланованого. У порівнянні з 2017 роком надходження зменшились на   
4,1 млн грн. або на 1,9 відсотка. У структурі надходжень доходів (без врахування 
трансфертів) зазначені надходження займають 16,0 відсотка.  

Питома вага надходжень для фінансового забезпечення реалізації заходів, 
визначених п.33 розділу VI «Прикінцеві та перехідні положення» Бюджетного  
кодексу України в структурі надходжень обласного бюджету становить               
5,0 відсотків. Протягом 2018 року надходження зазначеного платежу склали          
65,6 млн грн, що на 9,4 млн грн більше планового показника. 

Питома вага рентної плати за спеціальне використання лісових ресурсів в 
частині деревини, заготовленої в порядку рубок головного користування в 
структурі надходжень обласного бюджету становить 4,9 відсотка. Протягом             
2018 року надходження зазначеної плати склали 63,4 млн грн, що на 3,4 млн грн 
більше планового показника. 

Плановий показник надходжень податку на прибуток підприємств (крім 
податку на прибуток підприємств державної та комунальної власності) на 2018 рік 
становив 45,0 млн грн, фактично до обласного бюджету надійшло 57,0 млн грн, 
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що на 12,0 млн грн більше запланованого. У структурі надходжень 
доходів (без врахування трансфертів) зазначений платіж займає 4,4 відсотка.  

Питома вага плати за розміщення тимчасово вільних коштів місцевих 
бюджетів у структурі надходжень обласного бюджету становить 4,2 відсотка. 
Протягом 2018 року надходження зазначеної плати склали 54,1 млн грн, що на     
4,6 млн грн більше планового показника. 

Видатки загального фонду обласного бюджету за 2018 рік склали       
7507,3 млн грн, що перевищує показник 2017 року на 766,9 млн грн, або на  11,1 
відсотка. 

Наявні ресурси обласного бюджету спрямовувались, у першу чергу, на 
заробітну плату з нарахуваннями, стипендії, інші соціальні виплати, які віднесені 
до захищених статей бюджету відповідно до статті 55 Бюджетного кодексу 
України. 

На утримання закладів соціально-культурного призначення, спрямовано              
27,1 відсотка обсягу видатків загального фонду обласного бюджету, або                    
2037,2 млн грн, що на 352,8 млн грн, або на 20,9 відсотка більше, ніж у 2017 році. 

Найбільшу питому вагу, тобто 12,3 відсотка, становлять видатки на 
утримання установ та проведення заходів по галузі "Охорона здоров’я".               
На дану галузь спрямовано коштів у сумі  925,3 млн грн, що на 104,2 млн грн, або 
на 12,7 відсотка більше, ніж у 2017 році. 

На видатки по галузі „Освіта” спрямовано 711,1 млн грн, що на             
186,1 млн грн більше показника 2017 року.  

На соціальний захист та соціальне забезпечення спрямовано                  
253,4 млн грн, що на 36,1 млн грн більше, ніж  у 2017 році. 

По установах культури проведені видатки становлять 87,5 млн грн, що на 
11,1 млн грн більше, ніж у 2017 році. 

 На утримання установ та проведення заходів з фізичної культури і спорту 
спрямовано 59,9 млн грн, що на 15,2 млн грн  більше відповідного показника  2017 
року. 

Для забезпечення функціонування органів місцевого самоврядування 
(обласної ради) спрямовано коштів на загальну суму 26,1 млн грн, що на                
10,2 млн грн більше, ніж у 2017 році. 

Здійснюючи аналіз виконання обласного бюджету в розрізі напрямів 
використання коштів необхідно відмітити пріоритетне спрямування коштів на 
виплату заробітної плати з нарахуваннями.  
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На цю мету витрачено 551,7 млн грн, або на 39,7 млн грн більше         
відповідного показника 2017 року. 

На придбання продуктів харчування для потреб бюджетних установ та на 
забезпечення їх медикаментами спрямовано відповідно 51,2 та 3,1 млн грн.  

На розрахунки за спожиті бюджетними установами енергоносії та оплату 
комунальних послуг направлено 74,6 млн грн, що на 6,9 млн грн більше ніж у 2017 
році. 

На проведення капітальних видатків із загального фонду бюджету 
спрямовано до бюджету розвитку (спеціального фонду) - 341,2 млн грн.  

По спеціальному фонду обласного бюджету проведено видатків на 
загальну суму 1304,7 млн грн. 

Протягом 2018 року надано кредитів з обласного бюджету на суму 4,6 млн 
грн, обсяг повернення кредитів до обласного бюджету становить 0,8 млн грн.  

У 2018 році до обласного бюджету надійшло з державного бюджету        
35,2 млн грн базової дотації, 647,1 млн грн додаткової дотації з державного 
бюджету місцевим бюджетам на здійснення переданих з державного бюджету 
видатків з утримання закладів освіти та охорони здоров'я та 8,6 млн грн 
стабілізаційної дотації.  

 
До обласного бюджету надійшло субвенцій з державного бюджету на суму 

6740,9 млн грн, у тому числі до загального фонду бюджету  - 6117,5 млн грн, до 
спеціального фонду бюджету – 623,4 млн грн. 

Із них районним, міським бюджетам (міст обласного значення) та 
бюджетам об’єднаних територіальних громад перераховано 4974,5 млн грн, у тому 
числі на: 

 виплату допомоги сім`ям з дітьми, малозабезпеченим сім`ям, особам, які 
не мають права на пенсію, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, тимчасової 
державної допомоги дітям, тимчасової державної соціальної допомоги 
непрацюючій особі, яка досягла загального пенсійного віку, але не набула права 
на пенсійну виплату, допомоги по догляду за особами з інвалідністю І чи ІІ групи 
внаслідок психічного розладу, компенсаційної виплати непрацюючій працездатній 
особі, яка доглядає за особою з інвалідністю I групи, а також за особою, яка 
досягла 80-річного віку – 1878,3 млн грн;  

 надання пільг і субсидій населенню – 2784,9 млн грн; 
 утримання 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 
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дитиною та виплату соціальної допомоги на утримання дитини в сім'ї 
патронатного вихователя  – 34,4 млн грн; 

 здійснення переданих видатків у сфері охорони здоров’я за рахунок коштів 
медичної субвенції – 85,8 млн грн; 

 здійснення переданих видатків у сфері освіти за рахунок коштів освітньої 
субвенції – 19,0 млн грн; 
            виплату грошової компенсації за належні для отримання жилі приміщення 
для сімей загиблих осіб, визначених абзацами 5 - 8 пункту 1 статті 10 Закону 
України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту", для осіб з 
інвалідністю I - II групи, яка настала внаслідок поранення, контузії, каліцтва або 
захворювання, одержаних під час безпосередньої участі в антитерористичній 
операції, забезпеченні її проведення, визначених пунктами 11 - 14 частини другої 
статті 7 Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального 
захисту", та які потребують поліпшення житлових умов – 44,9 млн грн; 
            виплату грошової компенсації за належні для отримання жилі приміщення 
для внутрішньо переміщених осіб, які захищали незалежність, суверенітет та 
територіальну цілісність України і брали безпосередню участь в 
антитерористичній операції, забезпеченні її проведення, перебуваючи 
безпосередньо в районах антитерористичної операції у період її проведення, та 
визнані особами з інвалідністю внаслідок війни ІІІ групи відповідно до пунктів 11-
14 частини другої статті 7 або учасниками бойових дій відповідно до пунктів 19-
20 частини першої статті 6 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх 
соціального захисту", та які потребують поліпшення житлових умов - 0,6 млн грн; 
             виплату грошової компенсації за належні для отримання жилі приміщення 
для сімей загиблих учасників бойових дій на території інших держав, визначених 
у абзаці першому пункту  1 статті 10 Закону України "Про статус ветеранів війни, 
гарантії їх соціального захисту", для осіб з інвалідністю І-ІІ групи з числа 
учасників бойових дій на території інших держав, які стали інвалідами внаслідок 
поранення, контузії, каліцтва або захворювання, пов’язаних з перебуванням у цих 
державах, визначених пунктом 7 частини другої статті 7 Закону України "Про 
статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту", та які потребують 
поліпшення житлових умов – 23,8 млн грн; 
            надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами – 
10,2 млн грн; 
            забезпечення якісної, сучасної, та доступної загальної середньої освіти 
"Нова українська школа" – 36,8 млн грн; 
            відшкодування вартості лікарських засобів для лікування окремих 
захворювань – 33,4 млн грн; 
             проектні, будівельно-ремонтні роботи, придбання житла та приміщень для 
розвитку сімейних та інших форм виховання, наближених до сімейних, та 
забезпечення житлом дітей-сиріт, дітей, осіб з їх числа – 8,3 млн грн; 
             проведення виборів депутатів місцевих рад та сільських, селищних, 
міських голів – 2,5 млн грн; 
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             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 –           
6,3 млн грн; 
            фінансове забезпечення будівництва, реконструкції, ремонту і утримання 
автомобільних доріг загального користування місцевого значення, вулиць і доріг 
комунальної власності у населених пунктах – 5,3 млн грн. 

 
У 2018 році місцевими бюджетами області перераховано до обласного 

бюджету субвенцій у сумі 63,7 млн грн, а саме на: 
 
здійснення природоохоронних заходів – 1,7 млн грн; 
співфінансування інвестиційних проектів – 24,2 млн грн; 
формування інфраструктури об’єднаних територіальних                        

громад – 9,6 млн грн; 
інші субвенції – 28,2 млн грн. 
 

            За 2018 рік обласний бюджет виконано по загальному фонду з профіцитом 
на суму 328,2 млн грн, що на 140,1 млн грн більше відповідного показника        
2017 року. По спеціальному фонду бюджет виконано з дефіцитом на суму                
345,8 млн грн (у 2017 році бюджет був виконаний з профіцитом на суму           
129,2 млн грн). 

 
 

Публічне представлення звіту про виконання обласного бюджету 
за 2018 рік відбудеться на черговій сесії обласної ради при затвердженні звіту про 
виконання обласного бюджету за 2018 рік.  

                   

 

Житомирська обласна державна адміністрація 

 


