Прес-реліз
"Житомирська область в цифрах"
(січень-квітень 2022 року)
Місцевими бюджетами області станом на 01.05.2022
затверджено:
- обсяг загального фонду 13 899,7 млн грн
в тому числі:
доходів області 9 558,9 млн грн
базова дотація
512,7 млн грн
додаткові дотації 155,3 млн грн
субвенції
3 672,8 млн грн
- обсяг реверсної дотації затверджено в сумі 214,8 млн грн;
- обсяг спеціального фонду – 1 878,3 млн грн.

Доходи бюджету
Доходна частина бюджету області
Протягом січня-квітня до загального фонду місцевих бюджетів
надійшло 2951,7 млн грн, що на 4,9 відсотка або на 151,1 млн грн менше
затверджених з урахуванням змін планових показників. Надходження доходів
загального фонду на 379,0 млн грн, або на 14,7 відсотка є більшими
надходжень січня-квітня 2021 року.
Не забезпечено виконання затверджених радами показників по мобілізації
коштів до загального фонду місцевих бюджетів бюджетами 47-ми
територіальних громад, обласним бюджетом та районним бюджетом НовоградВолинського району.
З 71-го місцевих бюджетів, що формують бюджет області виконання
забезпечено по 22, що становить 31,0 відсоток.

Доходна частина обласного бюджету
За січень-квітень 2022 року до загального фонду обласного бюджету
надійшло коштів в сумі 478,5 млн грн, що становить 98,9 відсотка до
показників затверджених радою і на 90,4 млн грн більше, ніж у січні–квітні
2021 року.
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Дотації та субвенції з державного бюджету
З державного бюджету надійшла базова дотація у сумі 170,9 млн грн,
додаткова дотація на здійснення переданих з державного бюджету видатків з
утримання закладів освіти та охорони здоров’я у сумі 37,3 млн грн та
додаткова дотація на проведення розрахунків протягом опалювального періоду
за комунальні послуги та енергоносії, які споживаються установами,
організаціями, підприємствами, що утримуються за рахунок відповідних
місцевих бюджетів у сумі 34,8 млн грн.
До державного бюджету перераховано бюджетами територіальних
громад 29,8 млн грн реверсної дотації.
До загального фонду бюджету області з державного бюджету надійшло
субвенцій у сумі 1 227,1 млн грн, в тому числі: освітня субвенція –
1 185,1 млн грн, на надання державної підтримки особам з особливими
освітніми потребами – 4,5 млн грн, на здійснення підтримки окремих закладів
та заходів у системи охорони здоров’я – 35,1 млн грн, на забезпечення видатків
районних рад, спрямованих на виконання їх повноважень – 1,3 млн грн, на
проведення виборів депутатів місцевих рад та сільських, селищних, міських
голів – 1,1 млн грн.
До спеціального фонду бюджету області з державного бюджету
надійшла субвенція на фінансове забезпечення будівництва, реконструкції,
ремонту і утримання автомобільних доріг загального користування місцевого
значення, вулиць і доріг комунальної власності у населених пунктах у сумі
149,5 млн грн.

Видатки бюджету
За січень-квітень 2022 року місцевими бюджетами області проведено
видатків з урахуванням кредитування на загальну суму 3 841,2 млн грн, з яких
3 652,9 млн грн склали видатки загального фонду бюджету.
На утримання закладів соціально-культурного призначення та
виконання місцевих програм спрямовано 80,6 відсотка обсягу видатків
загального фонду бюджету області, або 2 944,6 млн грн.

Видатки по галузях:
- освіта
- охорона здоров’я

Сума

до 2021 року

- 2 370,5 млн грн

+ 109,5 млн грн

- 185,7 млн грн

+ 31,8 млн грн

- соцзахист і соцзабезпечення - 195,5 млн грн

+ 8,7 млн грн
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- культура і мистецтво

- 139,4 млн грн

+ 2,7 млн грн

- фізична культура і спорт

- 53,5 млн грн

- 6,4 млн грн.

Протягом січня-квітня цього року по КЕКВ 2100 «Оплата праці і
нарахування на заробітну плату» спрямовано коштів у сумі 2 573,2 млн грн, по
КЕКВ 2230 «Продукти харчування» – 29,1 млн грн, по КЕКВ 2270 «Оплата
комунальних послуг та енергоносіїв» – 302,5 млн грн, по КЕКВ 2282 «Окремі
заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів
розвитку» та по КЕКВ 2610 «Субсидії та поточні трансферти підприємствам» (з
урахуванням видатків на утримання закладів охорони здоров’я та оплату послуг
з підготовки кадрів закладами вищої, фахової передвищої освіти та на оплату
послуг з підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів) спрямовано коштів
у сумі 182,4 млн грн та 392,1 млн грн відповідно.

