
 

Інформація про виконання обласного бюджету 

за 2019 рік 

І. Виконання доходів обласного бюджету 

 

За 2019 рік в обласний бюджет надійшло 6 988 349,2 тис грн доходів (з 

урахуванням міжбюджетних трансфертів), що становить 81,4% до показника 2018 року. 

Така динаміка пояснюється скороченням обсягу соціальної субвенції з державного 

бюджету для місцевих бюджетів області на надання житлових субсидій населенню на 

оплату житлово-комунальних послуг (з лютого 2019 року вказані видатки фінансуються 

з державного бюджету через Міністерство соціальної політики України). 

До загального фонду обласного бюджету надійшло податків, зборів (обов’язкових 

платежів) в сумі 1 006 323,5 тис грн, що у порівнянні з 2018 роком  більше на 15,0 % або 

на 131 610,8 тис гривень.  

До спеціального фонду надійшло 302 378,2 тис грн, що на 8,9 % або на 

24 826,3 тис грн більше, ніж за 2018 рік.  

Обсяг трансфертів, отриманих обласним бюджетом, склав 5 679 647,5  тис грн, що 

становить 76,4% до 2018 року, з них: 

- субвенцій на реалізацію державних програм соціального захисту – 

2 899 595,5 тис грн;  

- трансфертів на виконання власних повноважень – 1 941 929,8 тис грн, в т.ч.: 

- медичної субвенції – 990 616,5 тис грн; 

- освітньої субвенції – 291 767,0 тис грн; 

- додаткової дотації на здійснення переданих з державного бюджету 

видатків з утримання закладів освіти та охорони здоров’я – 

597 590,3 тис грн; 

- базової дотації  - 52 985 ,8 тис грн; 

- стабілізаційної дотації – 8 970,2 тис грн; 

- інших субвенцій – 838 122,2 тис гривень. 

 

ІІ. Виконання видатків обласного бюджету 

 

Видатки обласного бюджету за 2019 рік виконано в сумі 7 119 725,7 тис грн, що 

становить 81,8 % до показника 2018 року. Це пояснюється зменшенням обсягу 

міжбюджетних трансфертів з державного бюджету. 

Завдяки вжитим заходам по наповненню доходної частини бюджету та 

ефективному використанню бюджетних коштів:  

- своєчасно виплачено заробітну плату працівникам бюджетних установ; 

- профінансовано зобов’язання місцевих бюджетів області по виплатах: на 

допомогу сім’ям з дітьми, малозабезпеченим сім’ям, інвалідам з дитинства та дітям-

інвалідам; на допомогу дітям-сиротам та дітям, позбавлених батьківського піклування, 

які виховуються у будинках сімейного типу та прийомних сім’ях; на надання пільг і 

субсидій населенню на оплату житлово-комунальних послуг, придбання твердого 

палива і скрапленого газу, придбання житла для дітей-сиріт;  

- забезпечено стовідсоткову оплату за спожиті бюджетними установами та 

організаціями енергоносії та комунальні послуги, проведено оплату видатків на 

придбання продуктів харчування та медикаментів, інших витрат, що забезпечують 

виконання бюджетними установами своїх функцій. 

 



 

У 2019 році з обласного бюджету значний фінансовий ресурс в сумі 599,5 млн грн 

використано на видатки розвитку. Це дало можливість провести роботи капітального 

характеру на об’єктах соціально-культурної сфери, придбати необхідне обладнання 

(медичне, навчальне, спортивне тощо), здійснити інші заходи, спрямовані на зміцнення 

матеріально-технічної бази закладів бюджетної сфери, вирішити нагальні проблеми 

області.  

 

Зокрема, за рахунок спільного фінансування з обласного та державного бюджетів 

тривала реалізація пріоритетного інвестиційного проєкту - будівництво нового 

лікувально-діагностичного корпусу обласної дитячої лікарні відповідно до сучасних 

стандартів, на що було використано 76,2 млн гривень. 

 

Також, були продовжені роботи по реконструкції приміщення обласного 

кардіодиспансеру для створення обласного центру кардіології і кардіохірургії. На цю 

мету з обласного та державного бюджетів  було використано 9,1 млн гривень. 

 

Актуальним залишалось вирішення питання із забезпеченням водопостачанням 

сільських населених пунктів області, на що з обласного бюджету спрямовано 73,8 млн 

грн. Це забезпечило виконання робіт по будівництву (реконструкції) 61-ого об’єкту 

водопостачання та водовідведення на території сільських та селищних рад області. 

Зазначене фінансування забезпечить якісною питною водою близько 74 тис жителів 

Хмельницької області. 

 

Значна увага в минулому році була приділена оновленню медичного та 

немедичного обладнання для медичних установ області, на що з обласного бюджету та 

за рахунок субвенцій з державного бюджету було використано 87,2 млн грн, з них для: 

обласного серцево-судинного центру - 23,6 млн грн, центральних районних лікарень 

області – 21,0 млн грн, обласної лікарні – 12,6 млн грн, обласного протипухлинного 

центру – 10,0 млн грн,  обласного центру екстреної медичної допомоги та медицини 

катастроф – 2,6 млн грн,  обласної дитячої лікарні – 2,2 млн гривень.  

 

Крім цього, було проведено технічне переоснащення оперативно-диспетчерської 

служби Хмельницького обласного центру екстреної медичної допомоги та медицини 

катастроф та її підключення до телекомунікаційної мережі загального користування на 

загальну суму 10,4 млн гривень. 

 

Продовжувалась робота і в частині енергозбереження на об’єктах соціальної 

сфери, на що із обласного бюджету було спрямовано 33,1 млн грн, зокрема, на такі 

важливі проєкти як: 

- реконструкція даху будівлі з утепленням зовнішніх стін Хмельницького 

спеціалізованого ліцею II-III ступенів (3,3 млн грн);  

- капітальний ремонт: покрівлі навчального корпусу Славутського професійного 

ліцею (1,8 млн грн); покрівлі будівель Самчиківського, Полонського, Вереміївського 

будинків-інтернатів для громадян похилого віку та інвалідів; Дунаєвецького та 

Зяньковецького психоневрологічних інтернатів (5,47 млн грн),  тощо.  

 

З метою належної організації роботи в області по приведенню мережі навчальних 

закладів до оптимальних показників було придбано 29 шкільних автобусів для 



 

оптимізованих/реорганізованих установ, на що було спрямовано 39,5 млн грн коштів 

обласного бюджету та відповідних субвенцій з державного бюджету. Також, на умовах 

співфінансування, для придбання вказаних автобусів було залучено кошти місцевих 

бюджетів в сумі 12,8 млн гривень. 

 

 Також, за рахунок субвенції з державного бюджету на реалізацію заходів, 

спрямованих на підвищення якості освіти, було придбано 894 персональних комп'ютери 

для 221 закладу освіти області та підключено 147 закладів до швидкісного Інтернету, на 

що було спрямовано 29,8 млн гривень. 

 

За рахунок коштів субвенції на здійснення заходів щодо соціально-економічного 

розвитку окремих територій, спрямованих місцевим бюджетам області, було 

продовжено будівництво Чернелівського водогону для водопостачання  

м .Хмельницького і розпочато реконструкцію каналізаційних очисних споруд в 

м. Старокостянтинові. Крім того, було проведено ряд капітальних ремонтів та 

реконструкцій в закладах соціально-культурної сфери, а також придбано комп’ютерне 

обладнання і меблі.   

Продовжувалась робота по реконструкції очисних споруд обласної психіатричної 

лікарні №1 в с .Скаржинці Ярмолинецького району, а також системи відведення та 

очищення стічних вод Хмельницького обласного госпіталю ветеранів. 

За рахунок коштів іншої субвенції з обласного бюджету на соціально-економічний 

розвиток регіону місцевим бюджетам області профінансовано 27,6 млн грн, які 

повністю освоєні.  

 

Інформація про час і місце публічного представлення звіту про виконання 

обласного бюджету за 2019 рік буде розміщена на офіційному сайті Хмельницької 

облдержадміністрації в рубриці «Анонси». 



  

 

Додаток 1 

 

Аналіз надходження доходів до обласного бюджету                                                                                                                                                                                   

                

                  тис грн 

                                                                                                                                                                                

 

Код Назва платежу 
Фактично 

надійшло за  

2018 рік 

Фактично 

надійшло за  

2019 рік 

Темп росту 

(зменшення), 

%  
1 2 3 4 5 

 Всього доходи обласного бюджету, в т.ч.: 8 582 191,8 6 988 349,2 81,4 

 Доходи загального фонду, з них: 874 712,7 1 006 323,5 115,0 

11010000 Податок на доходи фізичних осіб 746 632,5 900 360,6 120,6 

11020000 Податок на прибуток підприємств 51 254,8 51 315,4 100,1 

22000000 
Адміністративні збори та платежі, доходи від некомерційної 

господарської діяльності 29 329,1 29 627,6 101,0 

13020000 Рентна плата за спеціальне використання води 19 153,4 11 433,4 59,7 

13030000 Рентна плата за спеціальне користування надрами 9 660,6 11 544,7 119,5 

  Доходи спеціального фонду, з них: 
277 551,9 302 378,2 108,9 

25000000 Власні надходження  бюджетних установ 265 632,4 292 022,2 109,9 

41020000 Дотації 744 161,1 659 546,3 88,6 

41030000 Субвенції 6 685 766,1 5 020 101,2 75,1 



  

 

Додаток 2 

 

Аналіз виконання видатків обласного бюджету 

тис грн 

                                                                                                                                                                                                          

Найменування 

Загальний фонд Спеціальний фонд 

Касові 

видатки за 

2018 рік 

Касові 

видатки за 

2019 рік 

у % 

Касові 

видатки за 

2018 рік 

Касові 

видатки за 

2019 рік 

у % 

Всього видатків,     

з них по галузях: 
7 472 508,1 5 707 521,7 76,4 1 236 158,4 1 412 204,0 114,2 

Державне управління 16 766,9 18 799,3 112,1 3 772,0 4 255,8 112,8 

Освіта 730 606,7 773 059,8 105,8 108 859,8 114 277,1 105,0 

Охорона здоров'я 973 900,1 1 055 279,8 108,4 222 765,3 274 184,8 123,1 

Соціальний захист та соціальне забезпечення 182 370,8 228 339,7 125,2 42 430,5 55 705,0 131,3 

Культура і мистецтво 82 564,9 93 717,2 113,5 6 018,7 16 937,7 у 2,8 рази 

Фізична культура і спорт 27 504,1 32 104,1 116,7 635,4 565,4 89,0 

Будівництво та регіональний розвиток      154 354,8 206 987,8 134,1 

Транспорт, дорожнє господарство, зв'язок 

телекомунікації та інформатика 
2 492,6 1 111,0 44,6 510 188,2 532 280,3 104,3 

Сільське і лісове господарство, рибне 

господарство та мисливство 
5 200,0 4 043,7 77,8      

Охорона навколишнього природного середовища      16 854,3 10 197,2 60,5 

Інші видатки обласного бюджету 4 152,2 2 364,8 57,0 682,3 11 100,6 у 16,3 рази 

Трансферти з державного та обласного 

бюджетів, з них: 
5 446 949,8 3 498 702,3 64,2 169 597,1 185 712,3 109,5 

Соціальні субвенції з державного бюджету 

бюджетам районів та міст обласного значення 
4 830 265,0 2 851 625,5 59,0       

 


