
 

Інформація про виконання обласного бюджету 

за 2020 рік 

 

І. Виконання доходів обласного бюджету 

У 2020 році до обласного бюджету надійшло 3 579 742,1 тис грн доходів (з 

урахуванням міжбюджетних трансфертів), що становить 51,2% до відповідного 

показника 2019 року. Така динаміка зумовлена зменшенням трансфертів з державного 

бюджету, а саме: 

- субвенцій на виконання державних програм соціального захисту, за рахунок яких 

фінансувались пільги та субсидії населенню на оплату житлово-комунальних послуг, 

придбання твердого палива і скрапленого газу, виплати по допомогах сім’ям з дітьми, 

дітям-сиротам, дітям позбавленим батьківського піклування та інших видах допомог 

(такі видатки передані на фінансування з державного бюджету через Міністерство 

соціальної політики України); 

- медичної субвенції, оскільки з 01.04.2020 року фінансування медичних закладів 

відповідно до законодавства здійснюється за рахунок коштів, передбачених в 

державному бюджеті на оплату медичних послуг комунальним закладам охорони 

здоров’я для Національної служби здоров’я України. 

 

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

платежів) в сумі 1 114 203,4  тис грн, що становить 103,6% до плану на 2020 рік. Це 

більше у порівнянні з 2019 роком на 10,7% або на 107 879,9 тис гривень.  

 

До спеціального фонду надійшло 188 744,7 тис грн. або 62,4% до 2019 року, що 

зумовлено зменшенням власних надходжень бюджетних установ в галузі охорона 

здоров’я у зв’язку з їх реорганізацією в госпрозрахункові некомерційні підприємства. 

Як наслідок, надходження таких установ не зараховуються до спеціального фонду 

обласного бюджету.  

 

Обсяг трансфертів, отриманих обласним бюджетом, склав 2 276 794,0  тис грн, що 

становить 40,1 % до відповідного періоду минулого року, з них: 

- трансфертів на виконання власних повноважень – 914 134,6 тис грн, в т.ч.: 

медичної субвенції – 253 909,9 тис грн; 

додаткової дотації на здійснення переданих з державного бюджету видатків з  

утримання закладів освіти та охорони здоров’я – 305 507,5 тис грн; 

освітньої субвенції – 277 712,0 тис грн; 

базової дотації  - 77 005,2 тис грн; 

інших субвенцій – 1 362 659,4 тис гривень. 

 

ІІ. Виконання видатків обласного бюджету 

Видатки обласного бюджету за 2020 рік виконано в обсязі 3 579 301,0 тис грн або 

50,3% до відповідного показника 2019 року. Це також зумовлено зменшенням обсягу 

міжбюджетних трансфертів з державного бюджету. 

Завдяки вжитим заходам по наповненню доходної частини бюджету та 

ефективному використанню бюджетних коштів своєчасно виплачувалась заробітна 

плата працівникам бюджетних установ, забезпечено стовідсоткову оплату за спожиті 

бюджетними установами та організаціями енергоносії та комунальні послуги, 

проведено оплату видатків на придбання продуктів харчування та медикаментів, інших 

витрат. 



 

 

В повному обсязі профінансовані субвенції бюджетам районів і міст області. 

 

За рахунок цільової субвенції з державного бюджету було проведено поточний 

середній ремонт доріг загального користування місцевого значення на 54 об’єктах на 

суму 576,1 млн гривень. 

 

У звітному періоді з обласного бюджету значний фінансовий ресурс використано 

на видатки розвитку - 482,7 млн гривень. Це дало можливість провести роботи 

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

обладнання (медичне, навчальне, спортивне), здійснити інші заходи, спрямовані на 

зміцнення матеріально-технічної бази закладів бюджетної сфери, вирішити нагальні 

проблеми області.  

 

Так, на території області за рахунок коштів державного та обласного бюджетів 

продовжувалась реалізація таких дороговартісних проектів, як будівництво лікувально-

діагностичного корпусу обласної дитячої лікарні та реконструкція приміщення 

обласного кардіодиспансеру для створення обласного центру кардіології і 

кардіохірургії. Не зважаючи на обмеженість фінансового ресурсу внаслідок проведення 

карантинних заходів, на їх фінансування з обласного бюджету спрямовано кошти в 

сумі 20,0 млн грн, що дало можливість залучити кошти Державного фонду 

регіонального розвитку в сумі 26,5 млн гривень. 

 

У 2020 році за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на 

реалізацію проектів з реконструкції, капітального ремонту приймальних відділень в 

опорних закладах охорони здоров’я у госпітальних округах в сумі 79,8 млн грн 

проводилось реалізація 10-ти проектів у містах Хмельницькому, Кам'янець-

Подільському, Славута, Старокостянтинів,  Шепетівка, Волочиськ, Городок, Дунаївці 

та Красилові. 

 

Також, за рахунок коштів субвенції з державного бюджету на фінансове 

забезпечення будівництва, реконструкції, ремонту і утримання автомобільних доріг 

загального користування місцевого значення, вулиць і доріг комунальної власності у 

населених пунктах було проведено капітальний ремонт вулиць і доріг комунальної 

власності у населених пунктах на 38 об’єктах на суму 80,9 млн гривень. 

 

Протягом минулого року актуальним залишалося питання забезпечення питною 

водою сільських населених пунктів області. На зазначену мету з обласного бюджету  

було спрямовано 44,4 млн грн, з яких освоєно 43,3 млн грн або 97,5%. Це дало змогу 

профінансувати будівництво (реконструкцію) 36 об’єктів водопостачання і 

водовідведення та забезпечити якісною питною водою близько 55 тис жителів області. 

На здійснення заходів, спрямованих на розвиток системи охорони здоров’я у 

сільській місцевості за рахунок коштів в сумі 36,6 млн грн проводилось будівництво 

(реконструкція) 30 амбулаторій, з них: 28 амбулаторій на 1-2 лікаря з житлом для 

лікаря та 2 амбулаторії на 3-4 лікаря без житла. За період фінансування даної програми  

придбано 43 комплекти  медичного, телемедичного обладнання, меблів і 92–а  легкових 

автомобіля Renault DUSTER dCi 110 4WD. 



 

З метою належної організації роботи в області по приведенню мережі навчальних 

закладів до оптимальних показників було придбано 16 шкільних автобусів для 

оптимізованих/реорганізованих установ, на що було спрямовано 29,4 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 8,9 млн гривень. 

 

На покращення матеріально-технічної бази обласних закладів освіти було 

спрямовано 26,5 млн грн, на оснащення закладів загальної середньої освіти 

обладнанням для навчальних кабінетів і STEM-лабораторіями – 21,6 млн грн, на 

проведення ремонту та придбання обладнання для їдалень (харчоблоків) закладів 

загальної середньої освіти області - 11,9 млн гривень.  

 

На проведення капітальних ремонтів приміщень обласних закладів охорони 

здоров’я спрямовано 11,4 млн грн  та на придбання обладнання медичного та 

немедичного призначення – 17,3 млн гривень. 

 

Для запровадження заходів з енергозбереження на об’єктах соціальної сфери 

спрямовано 18,8 млн гривень 

 

На виконання проекту Президента України «Велике будівництво» у минулому 

році з обласного бюджету було спрямовано кошти бюджету Полонської міської 

об’єднаної громади на будівництво школи в с.Новолабунь (5,0 млн грн) та бюджету 

Шепетівського району на будівництво загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів у 

с.Корчик (1,4 млн грн), які повністю освоєні.  

 

Інформація про час і місце публічного представлення звіту про виконання 

обласного бюджету за 2020 рік буде розміщена на офіційному веб-сайті Хмельницької 

облдержадміністрації в рубриці «Анонси». 



  

 

 

Додаток 1 

Аналіз надходження доходів до обласного бюджету                                                                                                                                                                                   

         

                  тис грн 

                                                                                                                                                                                

 

Код Назва платежу 
Фактично 

надійшло за  

2019 рік 

Фактично 

надійшло за  

2020 рік 

Темп росту 

(зменшення), 

%  
1 2 3 4 5 

 Всього доходи обласного бюджету, в т.ч.: 6 988 349,2 3 579 742,1 51,2 

 Доходи загального фонду, найбільші з них: 1 006 323,5 1 114 203,4 110,7 

11010000 Податок на доходи фізичних осіб 900 360,6 982 901,7 109,2 

11020000 Податок на прибуток підприємств 51 315,4 71 280,6 138,9 

22000000 
Адміністративні збори та платежі, доходи від некомерційної 

господарської діяльності 29 627,6 30 786,6 103,9 

13020000 Рентна плата за спеціальне використання води 11 433,4 14 531,5 127,1 

13030000 Рентна плата за спеціальне користування надрами 11 544,7 12 522,0 108,5 

  Доходи спеціального фонду,  найбільші з них: 
302 378,2 188 744,7 62,4 

25000000 Власні надходження  бюджетних установ 292 022,2 179 078,6 61,3 

19010000 Екологічний податок 9 223,4 8 320,7 90,2 

41020000 Дотації 659 546,3 382 512,7 58,0 

41030000 Субвенції 5 020 101,2 1 894 281,3 37,7 



  

 

Додаток 2 

Аналіз виконання видатків обласного бюджету 

тис грн                                                                                                                                                                                                          

Найменування 

Загальний фонд Спеціальний фонд 

Касові 

видатки за 

2019 рік 

Касові 

видатки за 

2020 рік 

2020 рік 

до 2019р  

у % 

Касові 

видатки за 

2019 рік 

Касові 

видатки за 

2020 рік 

2020 рік 

до 2019р  

у % 

Всього видатків,     

з них по галузях: 
5 707 521,7 2 159 122,8 37,8 1 412 204,0 1 420 178,2 100,6 

Державне управління 18 799,3 26 208,0 139,4 4 255,8 491,4 11,5 

Освіта 773 059,8 841 079,4 108,8 114 277,1 131 143,3 114,8 

Охорона здоров'я * 1 055 279,8 469 147,0 44,5 274 184,8 123 196,4 44,9 

Соціальний захист та соціальне забезпечення ** 228 339,7 187329,4 82,0 55 705,0 57 067,2 102,4 

Культура і мистецтво 93 717,2 105 006,4 112,0 16 937,7 17 414,5 102,8 

Фізична культура і спорт 32 104,1 38 332,4 119,4 565,4 768,3 135,9 

Житлово-комунальне господарство       4 766,9     

Сільське і лісове господарство, рибне 

господарство та мисливство 
4 043,7 1 000,0 24,7       

Будівництво та регіональний розвиток       206 987,8 149 905,2 72,4 

Транспорт, дорожнє господарство, зв'язок 

телекомунікації та інформатика 
1 111,0 1 050,0 94,5 532 280,3 863 328,6 162,2 

Інші програми та заходи, пов'язані з економічною 

діяльністю 
1 782,0 1 136,2 63,8  6 056,0 5 395,8 89,1  

Охорона навколишнього природного середовища      10 197,2 7 319,0 71,8 

Інші видатки обласного бюджету 582,8 571,5 98,1 277,7 395,5 142,4 

Трансферти з державного та обласного бюджетів, 

з них : 
3 498 702,3 488 262,5 14,0 185 712,3 63 753,0 34,3 

субвенції з державного бюджету бюджетам 

районів, міст обласного значення, ОТГ 
3 490 020,3 485 557,6 13,9 55 320,9 11 683,1 21,1  

  * з 01.04.2020 року фінансування проводилось через Національну службу здоров’я; 

  ** фінансування пільг, субсидій, допомог проводилось через Міністерство соціальної політики України. 


