Інформація про використання коштів
місцевих бюджетів Одеської області
з 27 квітня по 03 травня 2018 року
І. Місцеві бюджети

За період з 27 квітня по 3 травня 2018 року до місцевих бюджетів області надійшло
186,6 млн.грн., у т.ч. податків і зборів до загального фонду надійшло 182,0 млн.грн., з них
найбільші обсяги:
- податку на доходи фізичних осіб – 95,0 млн.грн.;
- плати за землю –28,5 млн.грн.;
- акцизного податку – 13,6 млн.грн.;
- податку на нерухоме майно – 10,2 млн.грн.;
- інших надходжень – 34,7 млн.грн.
- З державного бюджету трансфертів у сумі 516,4 млн. грн.

Проведено фінансування видатків у сумі 1071,3 млн. грн. (загальний фонд –
973,0 млн.грн., спеціальний фонд – 98,3 млн.грн.):
- виплату заробітної плати з нарахуваннями – 340,8 млн.грн.
- оплату енергоносіїв – 38,0 млн. грн.;
- продукти харчування – 17,8 млн. грн.;
- медикаменти – 0,3 млн. грн.;
- стипендії – 1,1 млн.грн.
- інші виплати населенню – 298,6 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 – 0,2 млн.грн.
 Програми і централізовані заходи у галузі охорони здоров’я – 0,5 млн.грн.
 Надання пільг та житлових субсидій населенню на оплату електроенергії, природного
газу, послуг тепло-, водопостачання і водовідведення, квартирної плати, вивезення
побутового сміття та рідких нечистот – 256,7 млн.грн.
 Надання допомоги сім'ям з дітьми, малозабезпеченим сім'ям, тимчасової допомоги дітям
– 13,9 млн.грн.
 Надання допомоги особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, особам, які не мають
права на пенсію, непрацюючій особі, яка досягла загального пенсійного віку, але не
набула права на пенсійну виплату, допомоги по догляду за особами з інвалідністю –
0,7 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 – 0,2 млн.грн.
 Соціальний захист ветеранів війни та праці – 5,6 млн.грн.
 Інші заклади та заходи – 20,4 млн.грн.
- реверсна дотація (кошти, що перераховуються держбюджету)– 11,2 млн.грн.
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На утримання та ремонт доріг з бюджету області виділено 18,2 млн.грн з них:
-

обласний бюджет – 10,8 млн.грн.;
м. Б.-Дністровський – 0,4 млн.грн.;
м. Чорноморськ – 1,3 млн. грн.;
Біляївський р-н – 2,6 млн.грн.;
Кілійський р-н – 0,1 млн.грн.;
Кодимський р-н – 0,2 млн.грн.;

-

Лиманський р-н – 0,1 млн. грн.;
Овідіопольський р-н – 1,1 млн.грн.;
Савранський р-н – 0,3 млн.грн.;
Ширяївський р-н - 0,5 млн.грн.;
отг м.Біляївска – 0,2 млн.грн.;
отг смт Велика Михайлівка – 0,2 млн.грн..

Природоохоронні заходи (м.Одеса – 0,4 млн.грн, м.Білгород-Дністровськ – 0,3 млн.грн.,
м.Чорноморськ – 1,4 млн.грн.) – 2,1 млн.грн.
Інші капітальні видатки та вкладення, інвестиційні проекти – 105,4 млн.грн., з них:
-

обласний бюджет – 18,2 млн.грн.;
м. Одеса – 45,3 млн. грн.;
м. Б.-Дністровський – 1,1 млн.грн.;
м. Ізмаїл – 3,6 млн.грн.;
м. Чорноморськ – 2,1 млн. грн.;
м. Подільськ – 0,1 млн.грн.;
м.Теплодар – 0,1 млн.грн.;
м. Южне – 9,0 млн .грн.;
Ананьївський р-н – 0,5 млн.грн.;
Арцизський р-н – 0,6 млн. грн.;
Б.-Дністровський р-н – 0,3 млн.грн.;
Біляївський р-н – 2,2 млн.грн.;
Болградський р-н – 0,9 млн.грн.;
Іванівський р-н – 0,7 млн.грн.;
Ізмаїльський р-н – 2,3 млн.грн.;
Кілійський р-н – 0,9 млн.грн.;

-

Кілійський р-н – 0,9 млн.грн.;
Кодимський р-н – 0,7 млн.грн.;
Лиманський р-н – 3,9 млн. грн.;
Любашівський р-н –1,1 млн.грн.;
Овідіопольський р-н – 1,2 млн.грн.;
Ренійський р-н - 0,4 млн.грн.;
Роздільнянський р-н – 2,2 млн.грн.;
Саратський р-н – 0,3 млн.грн.;
Тарутинський р-н – 0,5 млн.грн.;
отг м.Біляївска – 0,3 млн.грн.;
отг смт Велика Михайлівка – 0,2 млн.грн.;
отг с. Конопляне – 0,2 млн.грн.;
отг с. Куяльник – 0,3 млн.грн.;
отг м. Березівка – 0,1 млн.грн.;
отг смт Авангард – 4,2 млн.грн.;
отг с. Дальник – 0,5 млн.грн..

ІІ. Обласний бюджет

За період з 27 квітня по 3 травня 2018 року надійшло до обласного бюджету податків і
зборів 22,1 млн.грн. з них найбільші обсяги:
- податку на доходи фізичних осіб – 19,0 млн.грн.;
- 10 відсотків податку на прибуток підприємств приватного сектору – 1,1 млн.грн.;
- Плата за ліцензії на право роздрібної торгівлі алкогольними напоями та тютюновими
виробами – 0,8 млн.грн.;
- інших надходжень – 1,2 млн.грн.
- З державного бюджету отримано трансфертів у сумі 221,7 млн. грн.

Проведено фінансування видатків у сумі 363,3 млн. грн. (загальний фонд –
339,3 млн.грн., спеціальний фонд – 24,0 млн.грн.):
- виплату заробітної плати з нарахуваннями – 4,7 млн. грн.

 Обласна рада (організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне
забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її
створення), міської, селищної, сільської рад) – 1,3 млн.грн.
 Департамент освіти і науки облдержадміністрації (надання загальної середньої освіти
загальноосвiтнiми школами-iнтернатами, загальноосвітніми санаторними школами) –
0,1 млн.грн.
 Служба у справах дітей облдержадміністрації (утримання закладів, що надають
соціальні послуги дітям, які опинились у складних життєвих обставинах) – 0,2 млн.грн.
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 Управління культури, національностей, релігій та охорони об'єктів культурної спадщини
облдержадміністрації (забезпечення діяльності бібліотек – 0,8 млн.грн., забезпечення
діяльності музеїв i виставок – 1,3 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..) – 2,5 млн.грн.
 Управління фізичної культури і спорту облдержадміністрації (Утримання та навчальнотренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних) – 0,3 млн.грн.
- оплату енергоносіїв – 2,5 млн.грн.
 Обласна рада (інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення) –
0,9 млн.грн.
 Департамент соціальної та сімейної політики облдержадміністрації (інші видатки на
соціальний захист ветеранів війни та праці – 1,5 млн.грн., інші заходи у сфері
соціального захисту і соціального забезпечення – 0,1 млн.грн..) - 1,6 млн.грн.
- оплату продуктів харчування – 7,2 млн.грн.
 Департамент освіти і науки облдержадміністрації (надання загальної середньої освіти
загальноосвiтнiми школами-iнтернатами, загальноосвітніми санаторними школамиінтернатами – 1,9 млн.грн., надання загальної середньої освіти загальноосвітніми
школами-інтернатами для дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування –
0,2 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 – 0,2 млн.грн.,
надання загальної середньої освіти спеціальними загальноосвітніми школамиінтернатами, школами та іншими навчальними закладами для дітей, які потребують
корекції фізичного та (або) розумового розвитку – 3,3 млн.грн., підготовка кадрів
професійно-технічними закладами та іншими закладами освіти – 0,5 млн.грн.) –
6,4 млн.грн.
 Департамент соціальної та сімейної політики облдержадміністрації (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) –
0,8 млн.грн.
- Інші виплати населенню – 2,5 млн. грн.
 Обласна рада (інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення ) –
0,9 млн.грн.
 Департамент соціальної та сімейної політики облдержадміністрації (інші видатки на
соціальний захист ветеранів війни та праці – 1,5 млн.грн., інші заходи у сфері
соціального захисту і соціального забезпечення – 0,5 млн.грн.) – 1,7 млн.грн.
- субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам області – 293,8 млн. грн.
на надання пільг та житлових субсидій населенню на оплату електроенергії, природного
газу, послуг тепло-, водопостачання і водовідведення, квартирної плати (утримання будинків і
споруд та прибудинкових територій) – 257,2 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 – 14,6 млн.грн.
на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами за рахунок
відповідної субвенції з державного бюджету – 3,7 млн.грн.
на виконання інвестиційних проектів – 17,5 млн.грн.
на виконання програм соціально-економічного розвитку регіонів – 0,8 млн.грн.
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Капітальні видатки та вкладення, інвестиційні проекти– 18,2 млн.грн.
На утримання та ремонт доріг – 10,8 млн.грн.
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