Інформація про виконання обласного бюджету Одеської області
за 2015 рік
Доходи обласного бюджету за 2015 рік – 6 592,4 млн.грн., (трансферти
5 467,2 млн.грн., власні надходж.бюдж.установ 247,0 млн.грн., податки 877,9 млн.грн.)

Загальний фонд – 6 240,5 млн.грн.
Спеціальний фонд – 351,7 млн.грн.
Структуру обласного бюджету складають:
• податки збори, неподаткові платежі – 1 124,9 млн.грн. (17,1%);
• офіційні трансферти з держбюджету – 5 467,2 млн.грн. (82,9%).
До обласного бюджету (без трансфертів) надійшло 1 124,9 млн.грн.
(власні надходж.бюдж.установ 247,0 млн.грн., податки 877,9 млн.грн.)
Виконання плану 2015 року 103,2%, додатково отримано 34,6 млн.грн.
До 2014р. надходження зросли на 196,8 млн.грн., або на 21,2%. (за
рахунок: власних надходжень на 196,8 млн.грн., трансфертів з держбюджету на
1,1 млн.грн., або 25,4% .
До загального фонду надійшло 843,7 млн.грн., виконання плану
2014 року 101,3 %, (+11,0 млн.грн.). До 2014р. зростання на 130,8 млн.грн.
або 18,3%.
По основних видах надходжень загального фонду забезпечено сталу тенденцію
зростання та виконання призначень на 2015 рік.
Загальний фонд обласного бюджету на 75,0 відсотків складається з ПДФО,
який надходив у відрахуваннях (15%) від бюджетів міст та районів області.
Податку на доходи фізичних осіб надійшло – 633,1 млн.грн.,
виконання 106,1% (+36,2 млн.грн.). До 2014р. ↑ «+ 125,1 млн.грн. або + 24,6%».
Найбільш суттєво на надходження ПДФО в обласному бюджеті вплинули
відрахування від міст: Одеса (357,3 млн.грн. 56,4%), Іллічівськ (36,1 млн.грн. 5,7%), Южне
(30,2млн.грн. 4,8%), Ізмаїл (20,0 млн.грн. 3,2%), та Овідіопольського (18,8 млн.грн. 3,0%) і
Комінтернівського (30,8млн.грн.4,9%) районів.
З 2015 року відповідно положень Бюджетного Кодексу України до обласного
бюджету надходить 10% податку на прибуток підприємств (крім
державної власності) який надійшов у сумі 115,1 млн.грн., виконання
плану 84,9 % (-20,5 млн.грн.). До 2014р. зростання на 11,6 млн.грн., темп росту 11,2%.
Система утворення та надходжень в бюджет цього податку дуже складна, вона
зв'язана як з подачею декларації, так і з щомісячними авансовими платежами. Сплата
податку в 2015 році відбувалася за результатами подачі річної декларації за 2014 рік
авансовими платежами в розмірі 1/12 від суми декларації минулого року. При
•
•

визначенні планового обсягу на 2015 рік використовувалися розрахунки Міністерства фінансів
України (135,7 млн.грн. , що відповідало факту 2013 року).
До спеціального фонду (з власними надходженнями бюджетних установ)

надійшло 281,2 млн.грн., (у т.ч. власні надходження бюджетних установ –
247,0 млн.грн.), виконання 109,1% (+23,5 млн.грн.). До 2014р. ↑ «+66,0 млн.грн.
або на 30,7%».
Власні надходження бюджетних установ – 247,0 млн.грн.,
виконання 142,0% (+73,0 млн.грн.).
До 2014р. ↑ «+51,1 млн.грн. або +26,3%», за рахунок збільшення надходжень від
благодійних внесків, грантів та дарунків.
Видатки обласного бюджету за 2015 рік з трансфертами становили
6 516,9 млн.грн., або 97,5% річного плану. Виконання видатків з урахуванням
розподілених в обласному бюджеті трансфертів - 3 054,2 млн.грн., або 95,0%.

По загальному фонду виконання видатків становить 2 420,7 млн.грн. (92,7%
річних призначень), по спеціальному фонду – 633,6 млн.грн. (104,8% з урахуванням
власних надходжень бюджетних установ). На поточні видатки спрямовано
2 737,9 млн.грн. (89,6% усіх видатків), на капітальні – 316,4 млн.грн.
(10,4%).
На захищені статті за 2015 рік спрямовано 1 769,4 млн.грн., що на
491,5 млн.грн., або 38,5% більше у порівнянні з минулим роком.
Питома вага захищених видатків в загальному їх обсязі склала 57,9%.
Зобов’язання сплачені у повному обсязі, заборгованість відсутня.
На соціально–культурну сферу спрямовано 2 305,9 млн.грн., або 75,5%

загального обсягу видатків з урахуванням субвенцій з державного бюджету.
Найбільшу питому вагу у обсязі видатків соціально-культурної сфери займає
охорона здоров`я – 53,5%, освіта – 32,0%, соціальний захист – 8,5%.
В 2015 році з обласного бюджету здійснювалось фінансування
181 бюджетних установ, з них по галузях:
- освіта 85 установ (спеціалізовані школи-інтернати, професійно-технічні училища,
училища освіти (вищі навчальні І-ІІ акредитації, інші);
- охорона здоров’я 38 установ (обласна клінічна лікарня, обласна дитяча клінічна
лікарня, туберкульозні, психоневрологічні диспансери, станція переливання крові, центр екстреної
медицини та інші спеціалізовані заклади охорони здоров’я);
- культура 24 установи (музеї, театри та філармонія);
- соціальний захист 14 установ (будинки-інтернати для малолітніх інвалідів,
будинки-інтернати для літніх людей, центр обліку бездомних громадян та інші);
- сім’я, молодь та діти 6 установ (обласний центр соціальних служб для молоді,
центр соціально-психологічної допомоги, центр ВІЛ-інфікованих дітей та молоді, Чорноморська
флотилія моряків, центр патріотичного виховання дітей та молоді, притулок «Світанок»);
- фізична культура 14 установ (школа вищої спортивної майстерності «Олімпієць»,
дитячо-юнацькі спортивні школи та інші).

На програми та заходи в галузі освіти спрямовано 2 348,1 тис.грн.
По галузі охорони здоров’я з обласного бюджету профінансовано:
- цільові видатки на забезпечення хворих цукровим та нецукровим діабетом
інсуліном та десмопресином – 79,6 млн.грн.,
- придбання витратних матеріалів для закладів охорони здоров’я та лікарських
засобів для інгаляційної анестезії (субвенція з держбюджету) - 1,0 млн.грн;
- придбання медикаментів та виробів медичного призначення для забезпечення
швидкої медичної допомоги (субвенція з держбюджету) - 7,7 млн.грн.
На програми та заходи охорони здоров‘я спрямовано 11,9 млн.грн.
Видатки соціального спрямування за 2015 рік виконані в обсязі
8,6 млн.грн., у т.ч.:
- допомога по догляду за інвалідами І чи ІІ групи внаслідок психічного розладу
– 2,2 тис.грн. (100 %);
- витрати з поховання учасників бойових дій – 2,3 млн.грн.(96,6%);
- пільгове медичне обслуговування громадянам, які постраждали внаслідок
Чорнобильської катастрофи – 2,3 млн.грн. (82,2%);
- окремі заходи щодо соціального захисту інвалідів (компенсаційні виплати
інвалідам на бензин, ремонт, техобслуговування автотранспорту та транспортне
обслуговування, встановлення телефонів інвалідам І і ІІ групи) – 0,8 млн.грн. (93,1%);

- витрати на обробку інформації з нарахування та виплати допомог і
компенсацій – 1,0 млн.грн. (95,8 %).
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На програми та заходи по галузі «Соціальний захист» спрямовано
49,3 млн.грн., в т.ч: програма "підтримки малозабезпечених верств населення
– 42,1 млн.грн., на програми та заходи галузі сім’ї, жінок, молоді та дітей 7,2 млн.грн.
На культурно–мистецькі програми та заходи спрямовано 3,3 млн. грн., з
них програми "Культура Одещини" - 2,9 млн.грн.
На реалізацію заходів фізичної культури та спорту – 1,4 млн.грн. (грошові
виплати провідним спортсменам області – підтримка спортсменам області до олімпійських,
Дефлімпійських та Параолімпійських – ігор).

На реалізацію заходів в галузі сільського господарства спрямовано
25 892,8 тис.грн., у т.ч. на реалізацію заходів Регіональної програми розвитку
агропромислового комплексу Одеської області – 1 069,8 тис.грн. (розробка картограм
рельєфу місцевості, грунтового покриву, мікроклімату, оцінки стану виноградників, утворення і
ведення кадастру виноградників області); утримання ветеринарних лікарень та

ветеринарних лабораторій – 24 823,0 тис.грн. (31 установа).
На реалізацію регіональної програми цивільного захисту, техногенної та
пожежної безпеки Одеської області на 2014-2017 роки (створення регіонального
матеріального резерву) спрямовано 1 632,3 тис.грн.
Інвестиційна складова обласного бюджету профінансована в сумі
492,4 млн.грн., з них:
•
видатки на ремонт доріг – 183,3 млн. грн. (82,7%), з них ремонт доріг
загального користування – 178,8 млн.грн, комунальні дороги - 4,5 млн.грн.
•
на підтримку належного стану природного середовища області з
передбачених 14,7 млн. грн. спрямовано 9,9 млн. грн., з яких 7,7 млн.грн. на
співфінансування для реалізації проекту "Інвентаризація, оцінка та зменшення
впливу антропогенних джерел забруднення в Нижньодунайському регіоні України,
Румунії і Республіки Молдова": Реконструкція каналізаційних очисних споруд міста
Вилкове.
•
капітальні
видатки
на
утримання
установ
обласного
підпорядкування – 6,5 млн.грн.
•
на виконання інвестиційних проектів – 186,1 млн. грн. (в т.ч. погашення
кредиторської заборгованості та фінансових зобов’язань – 105,9 млн.грн.);

капремонт та відновлення об’єктів
(55 об`єктів) – 32,8 млн.грн.
- освіти (16 об`єктів)– 8,4 млн.грн.;
- охорони здоров`я (23 об`єкти) – 13,2 млн.грн.;
- соціального захисту (3 об`єкти) – 1,5 млн.грн.
- культури – 3,7 млн.грн. (9 об`єктів);
- інші об’єкти – 5,9 млн.грн.
•

комунальної

власності

Трансферти з державного бюджету
Обласному бюджету виділено 3 491,3 млн.грн. (капіталізовані –
41,5 млн.грн.) з передбачених 3 497,2 млн.грн. (капіталізовані – 41,5 млн.грн.).
Освітня, медична субвенція та субвенція на підготовку робітничих
кадрів надійшли у передбаченому обсязі – 1 910,5 млн.грн.
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