
ПРОЄКТ 

 

ПОЛТАВСЬКА ОБЛАСНА РАДА 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

Про затвердження звіту про виконання обласного бюджету за 2020 рік  

 
Керуючись пунктом 17 частини 1 статті 43 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні» та статтею 80 Бюджетного кодексу України, 
 

ОБЛАСНА РАДА ВИРІШИЛА: 

 
затвердити звіт про виконання обласного бюджету за 2020 рік з урахуванням 

офіційних трансфертів по доходах у сумі 5 349 952,8 тис. грн (з них по загальному 
фонду 3 606 402,7 тис. грн, по спеціальному фонду 1 743 550,1 тис. грн), по видатках 
у сумі 5 841 529,5 тис. грн (з них по загальному фонду 3 161 549,3 тис. грн, по 
спеціальному фонду 2 679 980,2 тис. грн) (додається на 7 аркушах). 
 

 

 

         ГОЛОВА  

ОБЛАСНОЇ РАДИ О. БІЛЕНЬКИЙ  



ЗАТВЕРДЖЕНО

Рішення пленарного засідання четвертої

сесії обласної ради восьмого скликання 

тис.грн

Код 

бюджетної 

класифікації

Найменування

Затверджено 

розписом               

на 2020 рік з 

урахуванням 

змін

Виконано за 

2020 рік                       

%                                              

виконання 

річного 

плану 

Доходи загального фонду

11010000 Податок та збір на доходи фізичних осіб 1 543 747,0 1 476 812,9 95,7

11020000 Податок на прибуток підприємств 305 137,8 315 979,9 103,6

13020000 Рентна плата за спеціальне використання води 18 200,0 17 485,4 96,1

13030000 Рентна плата за користування надрами 422 660,0 368 778,3 87,3

13070000 Плата за використання інших природних ресурсів  20,0 398,5 1 992,5

21010300 Частина чистого прибутку (доходу) комунальних унітарних підприємств та їх 

об'єднань, що вилучається до відповідного місцевого бюджету

367,0 -64,3 

-17,5

21050000 Плата за розміщення тимчасово вільних коштів місцевих бюджетів 9 000,0 27 007,1 300,1

21080000 Інші надходження 0,9

22010000 Плата за надання адміністративних послуг 30 950,0 36 270,7 117,2

22080400
Надходження від орендної плати за користування цілісним майновим 

комплексом та іншим майном, що перебуває в комунальній власності 
2 810,0 2 383,0

84,8

22130000

Орендна плата за водні об'єкти (їх частини), що надаються в користування на 

умовах оренди Радою міністрів Автономної Республіки Крим, обласними, 

районними, Київською та Севастопольською міськими державними 

адміністраціями, місцевими радами 

700,0 1 000,8

143,0

24060000 Інші надходження 800,0 2 346,5 293,3

Усього доходів загального фонду без урахування міжбюджетних 

трансфертів 2 334 391,8 2 248 399,7 96,3

40000000 Офіційні трансферти 1 395 102,9 1 358 003,0 97,3

41020000 Дотації з державного бюджету місцевим бюджетам 262 460,1 262 460,1 100,0

41020200

Додаткова дотація з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення 

переданих з державного бюджету видатків з утримання закладів освіти та 

охорони здоров'я

262 460,1 262 460,1 100,0

41030000 Субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам 1 101 512,3 1 066 044,0 96,8

41030400

Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на реалізацію проектів 

з реконструкції, капітального ремонту приймальних відділень в опорних 

закладах охорони здоров'я у госпітальних округах

64 000,0 44 781,9 70,0

41030500

Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на 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, у здійсненні заходів із 

забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної 

агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях, 

забезпеченні їх здійснення, перебуваючи безпосередньо в районах та у період 

здійснення зазначених заходів, та визнані особами з інвалідністю внаслідок 

війни III 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

1 432,5 1 432,5 100,0

41031900

Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення доплат 

медичним та іншим працівникам закладів охорони здоров'я за рахунок 

коштів, виділених з фонду боротьби з гострою респіраторною хворобою 

COVID-19, спричиненою коронавірусом SARS-CoV-2, та її наслідками

13 879,4 6 175,0 44,5

41032600

Субвенція з державного бюджету обласному бюджету Полтавської області на 

поточний середній ремонт автомобільної дороги М-03 Київ-Харків-

Довжанський на ділянці км 336+873 - км 340+961 по вул.Київське шосе і 

вул.Харківське шосе в межах м.Полтава

95 000,0 95 000,0 100,0

41032700
Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на реалізацію 

програми "Спроможна школа для кращих результатів"
17 718,0 17 290,5 97,6

41033000
Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення 

підтримки окремих закладів та заходів у системі охорони здоров'я
117 854,9 117 089,3 99,4
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41033800

Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на створення 

навчально-практичних центрів сучасної професійної (професійно-технічної) 

освіти

3 161,9 3 125,3 98,8

41033900 Освітня субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам 307 140,9 307 140,9 100,0

41034200 Медична субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам 199 171,1 197 513,2 99,2

41034400

Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на проектні, 

будівельно-ремонтні роботи, придбання житла та приміщень для розвитку 

сімейних та інших форм виховання, наближених до сімейних, та забезпечення 

житлом дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб з їх 

числа

24 270,3 23 961,6 98,7

41034500
Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів 

щодо соціально-економічного розвитку окремих територій 
4 056,0 4 050,0 99,9

41034700

Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на забезпечення 

здійснення деяких заходів, спрямованих на запобігання виникненню та 

поширенню, локалізацію та ліквідацію спалахів, епідемій та пандемій гострої 

респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, 

та її наслідками

11 330,6 11 018,9 97,2

41035400
Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на надання державної 

підтримки особам з особливими освітніми потребами
21 061,5 21 061,5 100,0

41036000

Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на забезпечення 

подачею кисню ліжкового фонду закладів охорони здоров’я, які надають 

стаціонарну медичну допомогу пацієнтам з гострою респіраторною хворобою 

COVID-19, спричиненою коронавірусом SARS-CoV-2, за рахунок коштів, 

виділених з фонду боротьби з гострою респіраторною хворобою COVID-19, 

спричиненою коронавірусом SARS-CoV-2, та її наслідками

24 792,7 24 771,7 99,9

41036100

Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на виплату грошової 

компенсації за належні для отримання жилі приміщення для сімей 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, здійсненні заходів із забезпечення національної 

безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської 

Федерації у Донецькій та Луганській областях, забезпеченні їх здійснення, 

визначених пунктами 11 - 14 частини другої статті 7 Закону України "Про 

статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту", та які потребують 

поліпшення житлових умов

10 689,7 10 589,4 99,1

41036400

Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на 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 I - II 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

1 806,0 1 806,0 100,0

41037000
Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на проведення виборів 

депутатів місцевих рад та сільських, селищних, міських голів 
86 607,0 82 872,8 95,7

41037200

Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на забезпечення 

якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти "Нова українська 

школа"

55 139,8 54 421,5 98,7

41037800

Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам для забезпечення 

опорних закладів охорони здоров’я у госпітальних округах медичним 

обладнанням, а саме системами рентгенівськими діагностичними 

стаціонарними загального призначення (цифровими) та апаратами 

ультразвукової діагностики за рахунок коштів, виділених з фонду боротьби з 

гострою респіраторною хворобою COVID-19, спричиненою коронавірусом 

SARS-CoV-2, та її наслідками

42 400,0 41 942,0 98,9
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41050900

Субвенція з місцевого бюджету на проектні, будівельно-ремонтні роботи, 

придбання житла та приміщень для розвитку сімейних та інших форм 

виховання, наближених до сімейних, та забезпечення житлом дітей-сиріт, 

дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа за рахунок 

відповідної субвенції з державного бюджету

259,6 259,6 100,0

41051500
Субвенція з місцевого бюджету на здійснення переданих видатків у сфері 

охорони здоров'я за рахунок коштів медичної субвенції
390,0 390,0 100,0

41053300

Субвенція з місцевого бюджету на утримання об'єктів спільного 

користування чи ліквідацію негативних наслідків діяльності об'єктів 

спільного користування

4 307,0 4 035,1 93,7

41053500

Субвенція з місцевого бюджету на фінансове забезпечення будівництва, 

реконструкції, ремонту і утримання автомобільних доріг загального 

користування місцевого значення, вулиць і доріг комунальної власності у 

населених пунктах

23 138,7 21 937,8 94,8

41053900 Інші субвенції з місцевого бюджету 3 035,2 2 876,4 94,8

Усього доходів загального фонду з урахуванням міжбюджетних 

трансфертів
3 729 494,7 3 606 402,7 96,7 

Доходи спеціального фонду

Код 

бюджетної 

класифікації

Найменування

Затверджено 

розписом               на 

2020 рік з 

урахуванням змін

Виконано                                    

за  2020 рік

% виконання 

до річного 

плану 

12020000
Податок з  власників транспортних засобів та інших самохідних машин і 

механізмів
33,4

19010000 Екологічний податок 63 400,0 62 254,1 98,2

19050000 Збір за забруднення навколишнього природного середовища  0,2

21110000
Надходження коштів від відшкодування втрат сільськогосподарського і 

лісогосподарського виробництва 
500,0 1 542,1 308,4

24062100

Грошові стягнення за шкоду, заподіяну порушенням законодавства про 

охорону навколишнього природного середовища внаслідок господарської та 

іншої діяльності

350,0 759,4 217,0

24110900
Відсотки за користування довгостроковим кредитом, що надається з місцевих 

бюджетів молодим сім'ям та одиноким молодим громадянам на будівництво 

(реконструкцію) та придбання житла

44,0 41,7 94,8

25000000 Власні надходження бюджетних установ 121 505,7 138 537,2 114,0

31030000 Кошти від відчуження майна, що перебуває в комунальній власності 600,0 5 354,1 892,4

50110000
Цільові фонди, утворені органами місцевого самоврядування та місцевими 

органами виконавчої влади
2 944,0 3 112,0 105,7

Усього доходів спеціального фонду без урахування міжбюджетних 

трансфертів 189 343,7 211 634,2 111,8

40000000 Офіційні трансферти 1 636 416,8 1 531 915,9 93,6

41031400 Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на реалізацію проектів в рамках 

Надзвичайної кредитної програми для відновлення України
27 264,1 14 284,0 52,4

41032700 Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на реалізацію програми "Спроможна 

школа для кращих результатів"
80 000,0

41034900

Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на реформування регіональних 

систем охорони здоров'я для здійснення  заходів з виконання спільного з Міжнародним 

банком реконструкції та розвитку проекту <Поліпшення охорони здоров'я на службў у 

людей>

164 192,5 161 300,6 98,2

41037300

Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на фінансове забезпечення 

будівництва, реконструкції, ремонту і утримання автомобільних доріг загального 

користування місцевого значення, вулиць і доріг комунальної власності у населених 

пунктах

1 311 847,9 1 311 847,9 100,0

41053500

Субвенція з місцевого бюджету на фінансове забезпечення будівництва, реконструкції, 

ремонту і утримання автомобільних доріг загального користування місцевого значення, 

вулиць і доріг комунальної власності у населених пунктах

5 100,0 4 941,7 96,9

41053600 Субвенція з місцевого бюджету на здійснення природоохоронних заходів 16 356,6 11 011,6 67,3

41053700 Субвенція з місцевого бюджету на співфінансування інвестиційних проектів 17 567,6 15 579,2 88,7

41053900 Інші субвенції з місцевого бюджету 14 088,1 12 950,9 91,9

Усього доходів спеціального фонду з урахуванням міжбюджетних 

трансфертів 1 825 760,5 1 743 550,1 95,5
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0100 Державне управління 57 619,2 50 438,0 87,5 

1000 Освіта 1 051 374,0 1 010 428,8 96,1 

2000 Охорона здоров'я 804 866,4 792 204,3 98,4 

3000 Соціальний захист та соціальне забезпечення 329 375,5 320 074,1 97,2 

3030 Надання пільг з оплати послуг зв'язку, інших передбачених 

законодавством пільг окремим категоріям громадян та компенсації за 

пільговий проїзд окремих категорій громадян

2 300,0 1 795,9 78,1 

3100 Надання соціальних та реабілітаційних послуг громадянам похилого 

віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю в установах 

соціального обслуговування

248 102,8 247 108,7 99,6 

3110 Заклади і заходи з питань дітей та їх соціального захисту 8 684,3 7 675,9 88,4 

3120 Здійснення соціальної роботи з вразливими категоріями населення 3 339,1 3 099,3 92,8 

3130 Реалізація державної політики у молодіжній сфері 2 269,0 1 444,6 63,7 

3140 Оздоровлення та відпочинок дітей (крім заходів з оздоровлення дітей, 

що здійснюються за рахунок коштів на оздоровлення громадян, які 

постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи)

126,0 126,0 100,0 

3170 Забезпечення реалізації окремих програм для осіб з інвалідністю 903,5 891,6 98,7 

3190 Соціальний захист ветеранів війни та праці 1 096,5 1 052,7 96,0 

3200 Забезпечення обробки інформації з нарахування та виплати допомог і 

компенсацій

20 808,2 20 768,1 99,8 

3240 Інші заклади та заходи 41 746,2 36 111,2 86,5 

4000 Культура і мистецтво 141 044,4 138 376,8 98,1 

5000 Фізична культура і спорт 60 818,4 55 274,2 90,9 

6000 Житлово-комунальне господарство 6 413,2 6 413,0 100,0 

7000 Економічна діяльність 145 063,2 138 458,8 95,4 

7100 Сільське, лісове, рибне господарство та мисливство 6 200,0 4 440,0 71,6 

7300 Будівництво та регіональний розвиток 2 984,5 2 580,8 86,5 

7400 Транспорт та транспортна інфраструктура, дорожнє господарство 127 313,7 125 704,6 98,7 

7600 Інші програми та заходи, пов'язані з економічною діяльністю 8 564,9 5 733,5 66,9 

8000 Інша діяльність 22 171,8 16 609,2 74,9 

8100 Захист населення і територій від надзвичайних ситуацій 

техногенного та природного характеру

5 967,5 5 880,0 98,5 

8300 Охорона навколишнього природного середовища 3 686,2 3 642,8 98,8 

8400 Засоби масової інформації 7 291,6 7 086,4 97,2 

8700 Резервний фонд 5 226,5 0,0 0,0 

900201 УСЬОГО ВИДАТКІВ БЕЗ УРАХУВАННЯ МІЖБЮДЖЕТНИХ 

ТРАНСФЕРТІВ (ЗАГАЛЬНИЙ ФОНД):

2 618 746,1 2 528 277,2 96,5 

9110 Реверсна дотація 117 765,8 117 765,8 100,0 

9800 Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання 

програм соціально-економічного розвитку регіонів

21 131,1 20 242,7 95,8 

900202 УСЬОГО ВИДАТКІВ З ТРАНСФЕРТАМИ, ЩО ПЕРЕДАЮТЬСЯ 

ДО МІСЦЕВИХ БЮДЖЕТІВ (ЗАГАЛЬНИЙ ФОНД):

2 757 643,0 2 666 285,7 96,7 

9000 Міжбюджетні трансферти 551 077,9 495 263,6 89,9 

9100 Дотації з місцевого бюджету іншим бюджетам 131 230,0 131 230,0 100,0 

9130 Дотація з місцевого бюджету на здійснення переданих з державного 

бюджету видатків з утримання закладів освіти та охорони здоров'я за 

рахунок відповідної додаткової дотації з державного бюджету

131 230,0 131 230,0 100,0 

9150 Інші дотації з місцевого бюджету 0,0 0,0 

9200 Субвенції з місцевого бюджету іншим місцевим бюджетам на 

здійснення програм соціального захисту за рахунок субвенцій з 

державного бюджету

38 198,5 37 789,6 98,9 

ЗАГАЛЬНИЙ ФОНД
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ЗАГАЛЬНИЙ ФОНД9240 Субвенції з місцевих бюджетів іншим місцевим бюджетам на виплату 

грошової компенсації за належні для отримання жилі приміщення для 

окремих категорій населення за рахунок відповідних субвенцій з 

державного бюджету

13 928,2 13 828,0 99,3 

9241 Субвенція з місцевого бюджету на виплату грошової компенсації за 

належні для отримання жилі приміщення для сімей 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, здійсненні 

заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і 

стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та 

Луганській областях, забезпеченні їх здійснення, визначених пунктами 

11 - 14 частини другої статті 7 Закону України "Про статус 

ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту", та які потребують 

поліпшення житлових умов за рахунок відповідної субвенції з 

державного бюджету 

10 689,7 10 589,4 99,1 

9242 Субвенція з місцевого бюджету на 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, у 

здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі 

і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та 

Луганській областях, забезпеченні їх здійснення, перебуваючи 

безпосередньо в районах та у період здійснення зазначених заходів, та 

визнані особами з інвалідністю внаслідок війни III 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 за рахунок відповідної 

субвенції з державного бюджету

1 432,5 1 432,5 100,0 

9243 Субвенція з місцевого бюджету на виплату грошової компенсації за 

належні для отримання жилі приміщення для сімей 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 I - II групи з числа 

учасників бойових дій на території інших держав, інвалідність яких 

настала 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 за рахунок відповідної субвенції з державного 

бюджету

1 806,0 1 806,0 100,0 

9270 Субвенція з місцевого бюджету на проектні, будівельно-ремонтні 

роботи, придбання житла та приміщень для розвитку сімейних та інших 

форм виховання, наближених до сімейних, та забезпечення житлом 

дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа 

за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету

24 270,3 23 961,6 98,7 

9300 Субвенції з місцевого бюджету іншим місцевим бюджетам на 

здійснення програм у галузі освіти за рахунок субвенцій з 

державного бюджету

151 936,4 131 696,6 86,7 

9310 Субвенція з місцевого бюджету на здійснення переданих видатків у 

сфері освіти за рахунок коштів освітньої субвенції

41 578,0 25 669,5 61,7 

9320 Субвенція з місцевого бюджету за рахунок залишку коштів освітньої 

субвенції, що утворився на початок бюджетного періоду

15 070,4 13 571,0 90,1 

9330 Субвенція з місцевого бюджету на надання державної підтримки особам 

з особливими освітніми потребами за рахунок відповідної субвенції з 

державного бюджету

22 452,6 20 774,4 92,5 
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ЗАГАЛЬНИЙ ФОНД9350 Субвенція з місцевого бюджету на забезпечення якісної, сучасної та 

доступної загальної середньої освіти "Нова українська школа" за 

рахунок відповідної субвенції з державного бюджету

54 690,7 53 972,4 98,7 

9360 Субвенція з місцевого бюджету на реалізацію програми "Спроможна 

школа для кращих результатів" за рахунок відповідної субвенції з 

державного бюджету

17 718,0 17 290,5 97,6 

9400 Субвенції з місцевого бюджету іншим місцевим бюджетам на 

здійснення програм та заходів у галузі охорони здоров'я за рахунок 

субвенцій з державного бюджету

123 706,2 103 426,6 83,6 

9410 Субвенція з місцевого бюджету на здійснення переданих видатків у 

сфері охорони здоров'я за рахунок коштів медичної субвенції

7 234,1 5 588,6 77,3 

9460 Субвенція з місцевого бюджету на придбання ангіографічного 

обладнання за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету

55 550,2 36 980,2 66,6 

9600 Субвенції з місцевого бюджету іншим місцевим бюджетам на 

здійснення інших програм та заходів за рахунок субвенцій з 

державного бюджету

79 627,6 76 722,0 96,4 

9620 Субвенція з місцевого бюджету на проведення виборів депутатів 

місцевих рад та сільських, селищних, міських голів за рахунок 

відповідної субвенції з державного бюджету

79 627,6 76 722,0 96,4 

9700 Субвенції з місцевого бюджету іншим місцевим бюджетам на 

здійснення програм та заходів за рахунок коштів місцевих бюджетів

26 379,3 14 398,6 54,6 

9710 Субвенція з місцевого бюджету на утримання об'єктів спільного 

користування чи ліквідацію негативних наслідків діяльності об'єктів 

спільного користування

2 224,0 2 168,9 97,5 

9770 Інші субвенції з місцевого бюджету 24 155,3 12 229,7 50,6 

900203 УСЬОГО ВИДАТКІВ (ЗАГАЛЬНИЙ ФОНД): 3 308 720,9 3 161 549,3 95,6 

8800 Кредитування 7 486,8 7 486,8 100,0 

900202 + 

Кредитуван

ня

УСЬОГО ВИДАТКІВ З ТРАНСФЕРТАМИ, ЩО ПЕРЕДАЮТЬСЯ 

ДО МІСЦЕВИХ БЮДЖЕТІВ З КРЕДИТУВАННЯМ (ЗАГАЛЬНИЙ 

ФОНД):

3 316 207,7 3 169 036,1 95,6 
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0100 Державне управління 6 321,5 5 765,1 91,2 

1000 Освіта 191 858,1 129 869,3 67,7 

2000 Охорона здоров'я 182 827,0 184 110,6 100,7 

3000 Соціальний захист та соціальне забезпечення 51 082,6 49 158,4 96,2 

4000 Культура і мистецтво 11 250,2 21 074,8 187,3 

5000 Фізична культура і спорт 4 744,0 4 234,6 89,3 

6000 Житлово-комунальне господарство 24 593,8 13 636,1 55,4 

7000 Економічна діяльність 2 542 356,3 2 089 948,3 82,2 

7100 Сільське, лісове, рибне господарство та мисливство 500,0 0,0 0,0 

7300 Будівництво та регіональний розвиток 685 876,9 620 496,4 90,5 

7400 Транспорт та транспортна інфраструктура, дорожнє господарство 1 843 364,0 1 461 451,9 79,3 

7600 Інші програми та заходи, пов'язані з економічною діяльністю 12 615,4 8 000,0 63,4 

8000 Інша діяльність 67 664,8 30 691,6 45,4 

8100 Захист населення і територій від надзвичайних ситуацій техногенного та 

природного характеру

891,0 1 030,9 115,7 

СПЕЦІАЛЬНИЙ ФОНД
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ЗАГАЛЬНИЙ ФОНД8300 Охорона навколишнього природного середовища 54 396,4 17 283,4 31,8 

8400 Засоби масової інформації 50,0 49,9 99,7 

900201 УСЬОГО ВИДАТКІВ БЕЗ УРАХУВАННЯ МІЖБЮДЖЕТНИХ 

ТРАНСФЕРТІВ (СПЕЦІАЛЬНИЙ ФОНД):

3 082 698,4 2 528 488,7 82,0 

9800 Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання 

програм соціально-економічного розвитку регіонів

34 254,9 32 466,6 94,8 

900202 УСЬОГО ВИДАТКІВ З ТРАНСФЕРТАМИ, ЩО ПЕРЕДАЮТЬСЯ 

ДО МІСЦЕВИХ БЮДЖЕТІВ (СПЕЦІАЛЬНИЙ ФОНД):

3 116 953,3 2 560 955,2 82,2 

9000 Міжбюджетні трансферти 220 031,2 119 025,0 54,1 

9700 Субвенції з місцевого бюджету іншим місцевим бюджетам на 

здійснення програм та заходів за рахунок коштів місцевих бюджетів

140 031,2 119 025,0 85,0 

9740 Субвенція з місцевого бюджету на здійснення природоохоронних 

заходів

18 505,3 13 184,4 71,2 

9770 Інші субвенції з місцевого бюджету 121 525,9 105 840,6 87,1 

900203 УСЬОГО ВИДАТКІВ (СПЕЦІАЛЬНИЙ ФОНД): 3 336 984,5 2 679 980,2 80,3 

8800 Кредитування 44,0 -494,8 -1 124,5 

900202 + 

Кредитуван

ня

УСЬОГО ВИДАТКІВ З ТРАНСФЕРТАМИ, ЩО ПЕРЕДАЮТЬСЯ 

ДО МІСЦЕВИХ БЮДЖЕТІВ З КРЕДИТУВАННЯМ 

(СПЕЦІАЛЬНИЙ ФОНД):

3 116 997,3 2 560 460,4 82,1 

900203 + 

Кредитуван

ня

УСЬОГО ВИДАТКІВ З КРЕДИТУВАННЯМ (СПЕЦІАЛЬНИЙ 

ФОНД):

3 337 028,5 2 679 485,4 80,3 

Директор Департаменту фінансів Полтавської 

обласної державної адміністрації П.КРОПИВКА



ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА 

до проєкту рішення «Про затвердження звіту  

про виконання обласного бюджету за 2020 рік»  

 

Розробник проєкту рішення: Департамент фінансів Полтавської обласної 

державної адміністрації. Проєкт рішення є актом індивідуальної дії. 

 

Мета: відповідно до Бюджетного кодексу України на розгляд сесії Полтавської 

обласної ради виноситься питання про затвердження звіту про виконання 

обласного бюджету за 2020 рік. 

 

1. Підстава розроблення проєкту акта 

 

Проєкт рішення «Про затвердження звіту про виконання обласного 

бюджету за 2020 рік» розроблено на підставі пункту 17 частини 1 статті 43 

Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» та статті 80 

Бюджетного кодексу України. 

 

2. Обґрунтування необхідності прийняття акта 

 

Прийняття проєкту рішення «Про затвердження звіту про виконання 

обласного бюджету за 2020 рік» зумовлено затвердженням фактичних 

показників обласного бюджету. 

 

3. Суть проєкту акта 

 

Проєкт рішення «Про затвердження звіту про виконання обласного 

бюджету за 2020 рік» підготовлено з метою забезпечення виконання пункту 17 

частини 1 статті 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» 

та статті 80 Бюджетного кодексу України. 

 

 

4. Правові аспекти 

 

У даній сфері правового регулювання діють: 

- Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні»; 

- Бюджетний кодекс України. 

 

 

5. Фінансово-економічне обґрунтування 

 

Загальний обсяг надходжень обласного бюджету (без урахування 

трансфертів) становить 2460,0 млн грн, що на 63,7 млн грн (2,5%) менше 

планових показників та на 141,2 млн грн (5,4%) менше, ніж за 2019 рік.  
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До загального фонду обласного бюджету (без урахування трансфертів) 

надійшло 2248,4 млн грн, що на 86 млн грн (3,7%) менше планових показників 

та на 98,1 млн грн (4,2%) менше, ніж за 2019 рік.  

Фактичні надходження податку на доходи фізичних осіб становлять        

1476,8 млн грн, що на 66,9 млн грн (4,3%) менше планових показників. 

Порівняно з надходженнями за 2019 рік податку надійшло більше на             

70,1 млн грн або 5,0%.  

Податку на прибуток надійшло 316,0 млн грн, що на 10,8 млн грн більше 

планових показників.  

Рентної плати за користування надрами до обласного бюджету 

зараховано в сумі 368,8 млн грн, з них  рентної плати за користування надрами 

для видобування нафти, природного газу, газового конденсату надійшло               

180,2 млн грн. 

Надходження плати за надання адміністративних послуг становили        

36,3 млн грн, що на 5,3 млн грн (17,2%) більше планових показників.  

До спеціального фонду (без урахування трансфертів) надійшло              

211,6 млн грн, що на 43,1 млн грн (16,9%) менше, ніж за 2019 рік.  

Екологічного податку надійшло 62,3 млн грн, що становить 98,2% від 

планових показників.  Порівняно з 2019 роком надійшло менше на 2 млн грн 

або 3,1%. 

На невиконання планових показників вплинуло зниження росту 

надходжень податку на доходи фізичних осіб та значне зниження надходжень 

рентної плати за користування надрами для видобування нафти, природного 

газу, газового конденсату.   

У цілому по обласному бюджету видатки з урахуванням міжбюджетних 

трансфертів за звітний період освоєні в сумі 5 841,5 млн грн, що становить 

87,9 % від плану на рік з урахуванням змін (6 645,7 млн грн). 

Видатки загального фонду з урахуванням міжбюджетних трансфертів 

виконано в сумі 3 161,5 млн грн, що становить 95,6 % від уточненого розпису 

на рік.  

Видатки спеціального фонду бюджету проведені в обсязі 2 680 млн грн 

або на 80,3% від річних планових призначень зі змінами.  

У розрізі основних галузей бюджетної сфери обсяг видатків до плану 

становить: 

освіта – 1 010,4 млн грн (96,1 %); 

охорона здоров’я – 792,2 млн грн (98,4 %); 

соціальний захист та соціальне забезпечення – 320,1 млн грн  

(97,2%); 

культура і мистецтво – 138,4 млн грн (98,1 %); 

фізична культура і спорт – 55,3 млн грн (90,9 %); 

державне управління – 50,4 млн грн (87,5 %). 

Фінансування головних розпорядників коштів у звітному періоді 

проводилося відповідно до розпису асигнувань у межах зареєстрованих 

бюджетних зобов’язань. 
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У структурі видатків загального фонду обласного бюджету значною є 

частка видатків на фінансування соціально-культурної сфери – 2 676,2 млн грн 

або 93, 9%. 

У першу чергу кошти загального фонду спрямовувались на захищені 

статті видатків: 

оплату праці з нарахуваннями – 936,4 млн грн (98,8 %); 

медикаменти – 8,1 млн грн (96,6 %); 

продукти харчування – 49,3 млн грн (84,8 %); 

оплату комунальних послуг та енергоносіїв – 79,3 млн грн (83,6 %). 

Прострочена заборгованість із виплати заробітної плати працівникам 

бюджетних установ та соціальних виплат станом на 01.01.2021 відсутня. 

 

6. Позиція заінтересованих осіб/органів/сторін 

 

Проєкт рішення «Про затвердження звіту про виконання обласного 

бюджету за 2020 рік» не потребує проведення консультацій із заінтересованими 

сторонами та безпосередньо не стосується сфери компетенції інших органів. 

 

7. Громадське обговорення 

 

З метою інформування громадськості проєкт рішення «Про затвердження 

звіту про виконання обласного бюджету за 2020 рік» оприлюднено на 

офіційному вебпорталі облдержадміністрації 03 лютого 2021 року. 

 

8. Запобігання корупції 

 

У проєкті «Про затвердження звіту про виконання обласного бюджету за 

2020 рік» відсутні правила і процедури, які можуть містити ризики вчинення 

корупційних правопорушень. 

 

9. Прогноз результатів 

 

Проєкт рішення «Про затвердження звіту про виконання обласного 

бюджету за 2020 рік» дасть можливість оцінити виконання бюджету. 

 

 

 

Директор Департаменту 

фінансів Полтавської обласної  

державної адміністрації П. КРОПИВКА 


