
 

Інформація про виконання обласного бюджету 

за 2018 рік 

 

І. Виконання доходів обласного бюджету 

У 2018 році обласним бюджетом отримано 8 582 191,8 тис. грн доходів (з урахуванням 

міжбюджетних трансфертів), що на 9,7 % або на 757 592,2 тис. грн більше у порівнянні з 2017 

роком.  

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

платежів) в сумі 874 712,7 тис. грн, що становить 103,7 % до планових показників на рік та 

більше у порівнянні з 2017 роком  на 26,0 %.  

До спеціального фонду надійшло 277 551,9 тис. грн або 58,4 % до 2017 року. На 

зменшення доходів вплинула відсутність надходжень з державного бюджету для фінансування 

заходів, визначених пунктом 33 розділу VI «Прикінцеві та перехідні положення» Бюджетного 

кодексу України, через невиконання Державною митною службою України індикативних 

показників по митних платежах. 

Обсяг трансфертів, отриманих обласним бюджетом, склав 7 429 927,2  тис. грн, що на 

11,6 % більше у порівнянні з 2017 роком, з них: 

- субвенцій на реалізацію державних програм соціального захисту – 4 854 770,0 тис. грн;  

- трансфертів на виконання власних повноважень – 1 922 197,7 тис.грн, в т.ч.: 

- медичної субвенції – 952 914,3 тис. грн; 

- освітньої субвенції – 225 122,3 тис. грн; 

- додаткової дотації на здійснення переданих з державного бюджету видатків з 

утримання закладів освіти та охорони здоров’я – 670 536,9 тис.грн; 

- базової дотації  - 64 741,9 тис. грн; 

- стабілізаційної дотації – 8 882,3 тис.грн; 

- інших субвенцій – 652 959,5 тис. гривень. 

 

ІІ. Виконання видатків обласного бюджету 

Видатки обласного бюджету за 2018 рік виконано в сумі 8 708 666,5 тис. грн, що на 

1 190 926,5 тис. грн або на 15,8 % більше, ніж за 2017 рік. Видатки зросли за рахунок власних 

доходів, вільних залишків коштів, що утворились на 01.01.2018 року, а також за рахунок 

збільшення 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 з урахуванням 

підвищення соціальних стандартів з 1 липня та з 1 грудня 2018 року; 

- 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. Загальний обсяг цих видатків склав 4 830 265,0  тис. грн;  

- 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 2018 році з обласного бюджету значний фінансовий ресурс в сумі 476 547,7 тис.грн 

використано на видатки розвитку. Це дало можливість провести капітальні ремонти та 

реконструкції об’єктів соціально-культурної сфери, придбати медичне обладнання, техніку, 

суттєво зміцнити матеріально-технічну базу закладів освіти.  

За рахунок коштів обласного та державного бюджетів проводилась реалізація такого 

пріоритетного інвестиційного проекту, як будівництво нового лікувально-діагностичного 

корпусу обласної дитячої лікарні відповідно до сучасних стандартів. Завдяки повному 

освоєнню виділених коштів в сумі 34 млн. грн вдалося розпочати будівництво, вийти на рівень 

3-го поверху.  

Також, одним із основних пріоритетів в галузі «охорона здоров’я» було визначено 

проведення робіт по реконструкції приміщення обласного кардіодиспансеру для створення 

обласного центру кардіології і кардіохірургії. Для цього з обласного бюджету було виділено 18 

млн. гривень. 

Значна увага в минулому році була приділена оновленню медичного обладнання для 

обласних медичних установ, на що з обласного бюджету та субвенції з державного бюджету 

на соціально-економічний розвиток спрямовано 71,1 млн. гривень.  Зокрема для онкологічного 

диспансеру - 26,3 млн. грн,  кардіодиспансеру -  23,2 млн. грн, обласної лікарні – 13,3 млн. грн, 

обласної дитячої лікарні – 2,5 млн. грн, госпіталю ветеранів війни – 1,3 млн. гривень. 

Також здійснювалась підтримка й місцевих бюджетів. Так, з обласного бюджету було 

виділено 27,6 млн.грн. на придбання шкільних автобусів для оптимізованих/реорганізованих 

загальноосвітніх навчальних закладів області. За рахунок даних коштів було придбано 22 

шкільних автобуси, з яких 1 спеціалізований з можливістю перевезення школярів з обмеженою 

здатністю до пересування. 

Пріоритетним питанням було забезпечення питною водою сільського населення області. 

За рахунок коштів обласного бюджету та коштів місцевих бюджетів проведено роботи 

капітального характеру та введено в експлуатацію 38 об’єктів водопостачання та 

водовідведення населених пунктів Хмельницької області.  

У 2018 році продовжувалась робота по заходах енергозбереження, зокрема зменшенню 

залежності від природного газу закладів бюджетної сфери, переведення котелень, що 

обслуговують об’єкти соціальної сфери, на використання відновлюваних джерел енергії та 

альтернативних видів палива, утеплення  стін, підвалів та дахів, заміна вікон, тощо. На цю 

мету з обласного бюджету було спрямовано– 26,1 млн.гривень.  

На виконання заходів природоохоронного характеру за рахунок коштів обласного 

бюджету завершено реконструкцію очисних споруд обласного протитуберкульозного 

диспансеру в с.Осташки Хмельницького району. 

 Крім того, проводилась реконструкція очисних споруд обласної психіатричної лікарні 

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

вод Хмельницького обласного госпіталю ветеранів війни. 

За рахунок коштів державного та обласного бюджетів розпочато реалізацію таких 

пріоритетних інвестиційних проектів, як: 

- будівництво нового лікувально-діагностичного корпусу обласної дитячої лікарні; 

- створення потужного обласного центру кардіології та кардіохірургії;  

- капітальний ремонт будівлі Хмельницького обласного онкологічного диспансеру; 

- будівництво загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів в с.Корчик Шепетівського району 

тощо. 

 

В повному обсязі профінансовані субвенції бюджетам районів і міст області. 



  

 

Додаток 1 

 

Аналіз надходження доходів до обласного бюджету                                                                                                                                                                                   

                

тис.грн. 

                                                                                                                                                                                

 

Код Назва платежу 
Фактично 

надійшло за  

2017 рік 

Фактично 

надійшло за  

2018 рік 

Темп росту 

(зменшення), 

%  
1 2 3 4 5 

 Всього доходи обласного бюджету, в т.ч.: 7 824 599,6 8 582 191,8 109,7 

 Доходи загального фонду, з них: 694 091,3 874 712,7 126,0 

11010000 Податок на доходи фізичних осіб 590 615,4 746 632,5 126,4 

11020000 Податок на прибуток підприємств 35 792,8 51 254,8 143,2 

22000000 
Адміністративні збори та платежі, доходи від некомерційної 

господарської діяльності 
29 526,7 29 329,1 99,3 

13010000 Рентна плата за спеціальне використання лісових ресурсів 11 348,9 17 570,9 154,8 

13020000 Рентна плата за спеціальне використання води 16 944,7 19 153,4 113,0 

13030000 Рентна плата за спеціальне користування надрами 8 800,1 9 660,6 109,8 

  Доходи спеціального фонду, з них: 475 418,9 277 551,9 58,4 

19020000 

Надходження для фінансового забезпечення реалізації заходів, 

визначених пунктом 33 розділу VI "Прикінцеві та перехідні 

положення" Бюджетного кодексу України (митний експеримент) 

210 571,8 

 

1 344,2 

 

0,6 

25000000 Власні надходження  бюджетних установ 248 901,9 265 632,4 106,7 

41020000 Дотації 310 765,4 744 161,1 у 2,4 рази 

41030000 Субвенції 6 344 324,0 6 685 766,1 105,4 



  

 

Додаток 2 

 

Аналіз виконання видатків обласного бюджету 

тис.грн. 

                                                                                                                                                                                                          

Найменування 

Загальний фонд Спеціальний фонд 

Касові 

видатки за 

2017 рік 

Касові 

видатки за 

2018 рік 

у % 

Касові 

видатки за 

2017 рік 

Касові 

видатки за 

2018 рік 

у % 

Всього видатків,     

з них по галузях: 
6 841 906,4 7 472 508,1 109,2 675 833,6 1 236 158,4 182,9 

Державне управління 11 369,0 16 766,9 147,5 326,4 3 772,0 у 11,6 рази 

Освіта 573 607,8 730 606,7 127,4 92 011,9 108 859,8 118,3 

Охорона здоров'я 875 223,3 973 900,1 111,3 162 633,7 222 765,3 137,0 

Соціальний захист та соціальне забезпечення 130 487,5 182 370,8 139,8 44 317,4 42 430,5 95,7 

Культура і мистецтво 73 801,9 82 564,9 111,9 9 032,7 6 018,7 66,6 

Фізична культура і спорт 24 453,9 27 504,1 112,5 1 005,8 635,4 63,2 

Будівництво та регіональний розвиток     5 984,3 154 354,8 у 25,8 рази  

Транспорт, дорожнє господарство, зв'язок 

телекомунікації та інформатика 
5 000,0 2 492,6 49,9 160 217,8 510 188,2 у 3,2 рази 

Сільське і лісове господарство, рибне 

господарство та мисливство 
55 999,5 5 200,0 9,3 41 867,1   

Охорона навколишнього природного середовища    2 695,7 16 854,3 у 6,3 рази 

Інші видатки обласного бюджету 6 494,7 4 152,2 63,9 174,1 682,3 у 3,9 рази 

Всього трансферти з державного та обласного 

бюджетів, з них: 
5 085 468,8 5 446 949,8 107,1 155 566,7 169 597,1 109,0 

Соціальні субвенції з державного бюджету 

бюджетам районів та міст обласного значення 
4 953 971,8 4 830 265,0 97,5       

 


