Інформація про використання коштів
місцевих бюджетів Одеської області
з 06 по 12 квітня 2018 року
І. Місцеві бюджети

За період з 6 по 12 квітня 2018 року до місцевих бюджетів області надійшло 182,3
млн.грн., у т.ч. податків і зборів до загального фонду надійшло 169,4 млн.грн., з них
найбільші обсяги:
- податку на доходи фізичних осіб – 110,6 млн.грн.;
- плати за землю –11,5 млн.грн.;
- акцизного податку – 4,6 млн.грн.;
- податку на нерухоме майно – 5,8 млн.грн.;
- інших надходжень – 36,9 млн.грн.
- З державного бюджету трансфертів у сумі 318,9 млн. грн.

Проведено фінансування видатків у сумі 978,3 млн. грн. (загальний фонд –
862,1 млн.грн., спеціальний фонд – 116,2 млн.грн.):
- виплату заробітної плати з нарахуваннями – 253,9 млн.грн.
- оплату енергоносіїв – 27,1 млн. грн.;
- продукти харчування – 8,7 млн. грн.;
- медикаменти – 0,2 млн. грн.;
- стипендії – 3,9 млн.грн.
- інші виплати населенню – 274,7 млн. грн., у т.ч.:
 Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами ( в т. ч.
школою-дитячим садком, інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями,
гімназіями, колегіумами - 0,5 млн.грн.
 Централізовані заходи з лікування хворих на цукровий та нецукровий діабет –
0,2 млн.грн.
 Відшкодування вартості лікарських засобів для лікування окремих захворювань –
3,0 млн.грн.
 Надання субсидій населенню для відшкодування витрат на придбання твердого та
рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу – 1,2 млн.грн.
 Надання допомоги у зв'язку з вагітністю і пологами – 1,4 млн.грн.
 Надання допомоги при усиновленні дитини – 0,3 млн.грн.
 Надання допомоги при народженні дитини – 98,1 млн.грн.
 Надання допомоги на дітей, над якими встановлено опіку чи піклування – 13,2 млн.грн.
 Надання допомоги на дітей одиноким матерям – 38,9 млн.грн.
 Надання тимчасової державної допомоги дітям – 0,8 млн.грн.
 Надання державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім'ям – 49,4 млн.грн.
 Пільгове медичне обслуговування осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської
катастрофи – 0,3 млн.грн.
 Надання державної соціальної допомоги особам з інвалідністю з дитинства та дітям з
інвалідністю – 37,9 млн.грн.
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 Надання державної соціальної допомоги особам, які не мають права на пенсію, та
особам з інвалідністю, державної соціальної допомоги на догляд – 12,1 млн.грн.
 Надання допомоги по догляду за особами з інвалідністю I чи II групи внаслідок
психічного розладу – 4,8 млн.грн.
 Надання тимчасової державної соціальної допомоги непрацюючій особі, яка досягла
загального пенсійного віку, але не набула права на пенсійну виплату – 0,3 млн.грн.
 Видатки на поховання учасників бойових дій та осіб з інвалідністю внаслідок війни –
0,2 млн.грн.
 Надання соціальних гарантій фізичним особам, які надають соціальні послуги
громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, хворим, які не
здатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги – 0,6 млн.грн.
 Інші видатки на соціальний захист ветеранів війни та праці – 0,8 млн.грн.
 Виплата державної соціальної допомоги на дітей-сиріт та дітей, позбавлених
батьківського піклування, у дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім'ях,
грошового забезпечення батькам-вихователям і прийомним батькам за надання
соціальних послуг – 2,7 млн.грн.
 Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення – 4,4 млн.грн.
 Підтримка спорту вищих досягнень та організацій, які здійснюють фізкультурноспортивну діяльність в регіоні – 0,1 млн.грн.
- реверсна дотація (кошти що перераховуються держбюджету) – 11,2 млн.грн.
На утримання та ремонт доріг з бюджету області виділено 4,0 млн.грн з них:
-

м. Ізмаїл – 0,3 млн.грн.;
м. Чорноморськ – 0,9 млн. грн.;
м. Подільськ – 0,2 млн.грн.;
Біляївський р-н – 0,6 млн.грн.;

-

Лиманський р-н – 0,7 млн. грн.;
Окнянський р-н – 0,2 млн.грн.;
Савранський р-н – 0,1 млн.грн.;
отг смт Велика Михайлівка – 0,6 млн.грн..

Природоохоронні заходи (м.Южне – 0,5 млн.грн..) – 0,6 млн.грн.
Інші капітальні видатки та вкладення, інвестиційні проекти – 117,0 млн.грн., з них:
-

обласний бюджет – 4,7 млн.грн.;
м. Одеса – 77,0 млн. грн.;
м. Б.-Дністровський – 0,6 млн.грн.;
м. Ізмаїл – 0,9 млн.грн.;
м. Чорноморськ – 0,3 млн. грн.;
м. Южне – 6,9 млн .грн.;
Арцизський р-н – 0,8 млн. грн.;
Балтський р-н – 2,0 млн.грн.;
Біляївський р-н – 9,8 млн.грн.;
Болградський р-н – 0,5 млн.грн.;
Великомихайлівський р-н – 0,3 млн.грн.;
Ізмаїльський р-н – 0,1 млн.грн.;
Кілійський р-н – 0,5 млн.грн.;

-

Лиманський р-н – 3,3 млн. грн.;
Окнянський р-н – 0,1 млн.грн.;
Любашівський р-н –0,4 млн.грн.;
Овідіопольський р-н – 0,8 млн.грн.;
Роздільнянський р-н – 0,5 млн.грн.;
Савранський р-н – 0,1 млн.грн.;
Захарівський р-н- 0,3 млн.грн.;
отг м. Біляївка – 0,2 млн.грн.;
отг смт.Велика Михайлівка – 0,8 млн.грн.;
отг с. Розквіт – 0,3 млн.грн.;
отг смт. Затишшя – 1,1 млн.грн.;
отг с. Шабо – 0,7 млн.грн;
отг смт Авангард – 3,1млн.грн.

ІІ. Обласний бюджет

За період з 6 по 12 квітня 2018 року надійшло до обласного бюджету податків і зборів
24,2 млн.грн. з них найбільші обсяги:
- податку на доходи фізичних осіб – 22,1 млн.грн.;
- 10 відсотків податку на прибуток підприємств приватного сектору – 0,4 млн.грн.;
- Плата за ліцензії на право роздрібної торгівлі алкогольними напоями та тютюновими
виробами – 1,2 млн.грн.;
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- інших надходжень – 0,5 млн.грн.
- З державного бюджету отримано трансфертів у сумі 88,2 млн. грн.

Проведено фінансування видатків у сумі 526,2 млн. грн. (загальний фонд –
519,3 млн.грн., спеціальний фонд – 6,9 млн.грн.):
- виплату заробітної плати з нарахуваннями – 53,0 млн. грн.
 Департамент освіти і науки облдержадміністрації (надання загальної середньої освіти
загальноосвітніми навчальними закладами ( в т. ч. школою-дитячим садком,
інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами –
1,5 млн.грн., надання загальної середньої освіти загальноосвiтнiми школамиiнтернатами, загальноосвітніми санаторними школами-інтернатами - 4,7 млн.грн.,
надання загальної середньої освіти загальноосвітніми школами-інтернатами для дітейсиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування – 0,8 млн.грн., забезпечення
належних умов для виховання та розвитку дітей-сиріт і дітей, позбавлених
батьківського піклування, в дитячих будинках, у тому числі сімейного типу, прийомних
сім'ях, сім'ях патронатного вихователя – 0,9 млн.грн., надання загальної середньої
освіти спеціальними загальноосвітніми школами-інтернатами, школами та іншими
навчальними закладами для дітей, які потребують корекції фізичного та (або)
розумового розвитку – 15,0 млн.грн., надання позашкільної освіти позашкільними
закладами освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми – 0,8 млн.грн., підготовка
кадрів професійно-технічними закладами та іншими закладами освіти – 6,4 млн.грн.,
підготовка кадрів вищими навчальними закладами І-ІІ рівнів акредитації (коледжами,
технікумами, училищами) – 4,4 млн.грн., підготовка кадрів вищими навчальними
закладами ІІІ-ІV рівнів акредитації (університетами, академіями, інститутами) –
1,5 млн.грн., забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти – 0,7 млн.грн., інші
заходи та заклади молодіжної політики – 0,2 млн.грн., утримання та навчальнотренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл – 0,2 млн.грн.) –
37,2 млн.грн.
 Департамент соціальної та сімейної політики облдержадміністрації (забезпечення
соціальними послугами стаціонарного догляду з наданням місця для проживання дітей з
вадами фізичного та розумового розвитку – 3,8 млн.грн., забезпечення соціальними
послугами стаціонарного догляду з наданням місця для проживання, всебічної
підтримки, захисту та безпеки осіб, які не можуть вести самостійний спосіб життя
через похилий вік, фізичні та розумові вади, психічні захворювання – 6,4 млн.грн.,
надання реабілітаційних послуг особам з інвалідністю та дітям з інвалідністю –
0,4 млн.грн., утримання та забезпечення діяльності центрів соціальних служб для сім’ї,
дітей та молоді – 0,1 млн.грн., інші заходи та заклади молодіжної політики –
0,1 млн.грн.) –11,0 млн.грн.
 Служба у справах дітей облдержадміністрації (утримання закладів, що надають
соціальні послуги дітям, які опинились у складних життєвих обставинах ) – 0,1 млн.грн.
 Управління культури, національностей, релігій та охорони об'єктів культурної спадщини
облдержадміністрації (забезпечення діяльності бібліотек – 0,6 млн.грн., забезпечення
діяльності музеїв i виставок – 0,9 млн.грн., забезпечення діяльності палаців i будинків
культури, клубів, центрів дозвілля та iнших клубних закладів – 0,3 млн.грн., забезпечення
діяльності інших закладів в галузі культури і мистецтва – 0,1 млн.грн.) – 1,9 млн.грн.
 Управління фізичної культури і спорту облдержадміністрації (утримання центрів
фізичної культури і спорту осіб з інвалідністю і реабілітаційних шкіл – 0,4 млн.грн.,
утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких
спортивних шкіл – 1,6 млн.грн., забезпечення підготовки спортсменів школами вищої
спортивної майстерності – 0,5 млн.грн.) – 2,6 млн.грн.
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- оплату енергоносіїв – 0,7 млн.грн.
 Управління фізичної культури і спорту облдержадміністрації (утримання та навчальнотренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл ) – 0,6 млн.грн.
оплату продуктів харчування – 0,7 млн.грн.
 Департамент соціальної та сімейної політики облдержадміністрації (забезпечення
соціальними послугами стаціонарного догляду з наданням місця для проживання дітей з
вадами фізичного та розумового розвитку ) – 0,7 млн.грн.
- Інші виплати населенню – 0,6 млн. грн.
 Департамент соціальної та сімейної політики облдержадміністрації (пільгове медичне
обслуговування осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи –
0,3 млн.грн., видатки на поховання учасників бойових дій та осіб з інвалідністю
внаслідок війни – 0,2 млн.грн.) – 0,6 млн.грн.
- субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам області – 277,6 млн. грн.
на надання пільг та житлових субсидій населенню на придбання твердого та рідкого
пічного побутового палива і скрапленого газу за рахунок відповідної субвенції з державного
бюджету – 2,3 млн.грн.
на виплату допомоги сім'ям з дітьми, малозабезпеченим сім'ям, особам, які не мають права
на пенсію, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, тимчасової державної допомоги дітям,
тимчасової державної соціальної допомоги – 257,7 млн.грн.
на виплату державної соціальної допомоги на дітей-сиріт та дітей, позбавлених
батьківського піклування, грошового забезпечення батькам-вихователям і прийомним батькам
за надання соціальних послуг у дитячих будинках сімей – 3,1 млн.грн.
на здійснення переданих видатків у сфері охорони здоров’я за рахунок коштів медичної
субвенції – 4,7 млн.грн.
на відшкодування вартості лікарських засобів для лікування окремих захворювань за
рахунок відповідної субвенції з державного бюджету – 5,1 млн.грн.
на проведення виборів депутатів місцевих рад та сільських, селищних, міських голів за
рахунок відповідної субвенції з державного бюджету – 1,1 млн.грн.
на виконання інвестиційних проектів – 3,6 млн.грн.
Капітальні видатки та вкладення, інвестиційні проекти– 4,7 млн.грн.
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