Прес-реліз
1. Виконання бюджету Одеської області за 2015 рік

Доходи
Зведений бюджет – надійшло 35,5 млрд.грн., виконання 102,6%
(+888,2 млн.грн.). Темп росту 136,1% (+ 9,4 млрд.грн.).
Державний бюджет – 28,5 млрд.грн., виконання 100,0% (+3,9 млн.грн.).
Темп росту 134,6% (+7,3 млрд.грн.).
Загальний фонд – 26,6 млрд.грн., вик. 99,5% (–132,7 млн.грн.). Темп росту 134,2% (+6,8 млрд.грн.).
Спец. фонд – 1,9 млрд.грн, вик. 107,5% (+136,6 млн.грн.). Темп росту 141,5% (+571,2 млн.грн.).

Митні платежі (52,3%) – 14,9 млрд.грн.,
(-571,4 млн.грн.). Темп росту 126,2% (+3,1 млрд.грн.).

виконано

на

96,3%

Збільшення темпів росту за рахунок акцизного податку із завезених товарів, ПДВ із
завезених товарів, ввізного й вивізного мита, єдиного збору в пунктах пропуску через
кордон.
Разом з тим, за грудень виконання плану склало 94,6% і недоотримано 72,5 млн.грн. за
рахунок: ПДВ із завезених товарів (90,8% або -92,1 млн.грн.), акцизного податку з
ввезених товарів (13,1% або -44,8 млн.грн.).

Податкові платежі (38,4%) без відшкодування ПДВ – 11,0 млрд.грн., виконано
на 104,0% (+419,3 млн.грн.). Темп росту 153,4% (+3,8 млрд.грн.).
Довідково: відшкодування ПДВ на 01.01.2016 – 2 705,4 млн.грн.

Інші платежі (8,7%) – 2,5 млрд.грн., виконання на 106,7% (+155,9 млн.грн.).
Темп росту 116,5% (+352,9 млн.грн.).
Основні фактори, які вплинули на надходження в державний бюджет:

збільшення вантажообігу підприємствами транспорту на 11,1% і обсягу
переробки вантажів у портах і на промислових причалах на 4,2%;
збільшення обсягів виробництва хімічних речовин і хімічної продукції на 17,8%,
машинобудуванні – на 6,1%, поставці електроенергії, газу, пари й
кондиціонованого повітря на 4,6%, у проведенні основних фармацевтичних
продуктів і препаратів на 13,4%;
збільшення обсягів реалізації промислової продукції на 50,7%;
коливання курсу валют (курсова різниця).

Місцеві

бюджети

–
6,9
млрд.грн.,
(+884,3 млн.грн.). Темп росту 142,3% (+2,1 млрд.грн.).

виконання

114,6%

Загальний фонд – 6 034,5 млн.грн., вик. 110,9% (+591,5 млн.грн.). Темп росту 145,8% (+1,9 млрд.грн.).
Спеціальний фонд – 905,3 млн.грн., вик. 147,8% (+292,8 млн.грн.). Темп росту 122,8% (+168,2 млн.грн.).
33 місцевих бюджетів міст і районів забезпечили виконання плану на 2015 рік
– 32 бюджету, невиконання по м. Котовськ (90,1%, –8,4 млн.грн.)
З 517 місцевих бюджетів області план загального фонду за 2015 рік:
Виконаний по 494 бюджетах або 95,6% їх загальної кількості, сума
перевиконання - додатковий фінансовий ресурс – 595,6 млн.грн.
Не виконаний по 23 бюджетах або 4,4% їх загальної кількості (міста обласного
значення – 3, селищні бюджети – 1, сільські – 19), сума невиконання – 4,1 млн.грн.
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Усі бюджети міст районні бюджети й бюджети міст районного значення
виконані й перевиконані.
По містах обласного значення перевиконано 4 бюджети, сума перевиконання –
280,9 млн.грн. або 47,2% загального обсягу перевиконання по області.
По бюджетах районів області перевиконані всі 26 бюджетів районів, сума
перевиконання – 301,2 млн.грн. або 52,8% загального обсягу перевиконання по області.
По районних бюджетах перевиконані всі 26 районних бюджетів, сума
перевиконання – 88,7 млн.грн або 29,5% від перевиконання в районах
По бюджетах міст районного значення, селищ, сіл сума перевиконання склала – 214,9
млн.грн. або 70,5% обсягу перевиконання по районах. Перевиконано 463 бюджету (12 міст районного значення, 31 - селищний, 420 - сільських).
Обласний бюджет – перевиконання (+11,0 млн.грн.)

Структура наповнення загального фонду місцевих бюджетів за 2015
рік по галузях економіки:
- бюджетна сфера
– 18,3% (2014 р. – 26,1%);
- сільське господарство
– 8,8% (2014 р. – 7,7%);
- промисловість
– 11,4% (2014 р. – 12,1%);
- транспорт, зв’язок
– 16,1% (2014 р. – 18,6%);
- торгівля
– 15,0% (2014 р. – 9,3%);
- фінансові установи
– 2,4% (2014 р. – 3,4%);
- суб’єкти підприємництва
– 10,3% (2014 р. – 9,0%);
- будівництво
– 2,6% (2014 р. – 2,9%);
- інші
– 15,0% (2014 р. – 11,0%).
Порівняно до 2014 року мають місце позитивні тенденції:
• зменшення залежності від бюджетної сфери порівняно до 2014 року на 7,8%.
• збільшення складових порівняно до 2014 року по сільському господарству
на 1,1%, торгівлі на 5,7% та суб’єктах підприємництва на 1,3%.
Поряд з цим відбулось:
• зменшення складових порівняно до 2014 роком по промисловості на 0,7%,
транспорту та зв’язку на 2,5% фінансових установах на 1,0% та будівництву
на 0,2%.

Основні бюджетоутворюючі податки:
НДФЛ (пит. вага 50,2%) – 3,2 млрд.грн., виконання 108,8% (+255,7 млн.грн.).
Темп росту 124,6% (+625,3 млн.грн.). Усі бюджети виконали план.
Плата за землю (пит. вага 15,2%) – 956,9 млн.грн., виконання 108,5% (+75,2 млн.грн.).
Темп росту 131,1% (+227,1 млн.грн.). Усі бюджети виконали план.
Єдиний податок (пит. вага 11,2%) – 707,3 млн.грн., виконання 111,2% (+71,4 млн.грн.).
Темп росту 150,8% (+238,4 млн.грн.). Усі бюджети виконали план.
Зменшення до 2014 по 1 бюджету: м. Котовськ – 95,1% (за рахунок зменшення розмірів виручки
(значно поменшалися замовлення) на підприємствах: ТОВ «Прайс девелопмент» і ТОВ « Бирзула- До»).

Проблеми виконання бюджету:
Екологічний податок (пит. вага 0,3%) – 20,1 млн.грн., виконання 52,7% (–18,0 млн.грн.).
Темп росту 49,2% (-20,7 млн.грн.).
Невиконання по 4 бюджетах: Ананьївський р-н – 74,9% (-26,5 тис.грн.) за рахунок зменшення
транспортування природного газу по УМГ «Прикарпаттрансгаз», Кодимський р-н – 96,7%
(-2,1 тис.грн.) за рахунок зменшення закупівлі вугілля бюджетними установами й підприємствами;
Татарбунарський р-н – 91,9% (-5,0 тис.грн) за рахунок зменшення закупівлі вугілля бюджетними
установами й підприємствами. При цьому від невиконання бюджетів міст і районів обласний
бюджет недоодержав у відрахуваннях 74,1 тис.грн.

Акцизний податок (пит. вага 8,2%) – 517,0 млн.грн., виконання 134,4% (+132,5 млн.грн.).
Із 33 місцевих бюджетів план виконане по 31 бюджету ( м. Котовськ – 65,1%, Арцизський
р-н – 91,7%).
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Податок на нерухоме майно (пит. вага 1,0%) – 64,5 млн.грн., виконання 115,9%
(+8,8 млн.грн.). Темп росту вступів в 26, 4 рази (+62,0 млн.грн.).
З 33 місцевих бюджетів план виконане по 31 бюджету ( м. Ізмаїл – 51,3%, м. Теплодар – 16,0%).
Бюджет розвитку – 244,9 млн.грн., виконання 160,9% (+92,8 млн.грн.).
Темп росту 187,0% (+113,9 млн.грн.).

Обласний бюджет – 1 124,3 млн.грн., виконання 103,1% (+33,9 млн.грн.).
Темп росту 121,2% (+196,8 млн.грн.).
Загальний фонд – 843,7 млн.грн., виконання 101,3% (+11,0 млн.грн.).
Темп росту 118,3% (+130,8 млн.грн.).
Забезпечено виконання основного бюджетоутворюючого податку:
ПДФО (питома вага 72,1%) – 633,1 млн.грн., виконання 106,1% (+36,2 млн.грн.).
Темп росту 124,6% (+125,1 млн.грн.).
З 18 джерел загального фонду не виконано план по 5 на загальну суму
42,3 млн.грн. або 5,0% обсягу загального фонду обласного бюджету, у т.ч.:
10% податку на прибуток підприємств приватного сектору – 13,6% (–20,5 млн.грн.)
Система утворення податку на прибуток і надходження в бюджет пов'язана з подачею декларації й щомісячними
авансовими платежами. Сплата в 2015 році відбувається за результатами річної декларації за 2014 рік авансовими
платежами в розмірі 1/12 від суми декларації
Екологічний податок – 42,1% (–18,9 млн.грн.);
Надходження даного податку залежить від відрахувань міст і районів, у яких не налагоджена робота органів
місцевого самоврядування та Департаменту екології щодо повноти сплати даного податку відповідними
підприємствами.
Плата за оренду комунального майна – 69,6% (–2,8 млн.грн.).
Управлінням Обласної ради з майнових відносин подана заява до суду про розрив договору оренди із ДП «Практика
С», їхнім виселенням і стягненням заборгованості по орендній платі (лист від 13.07.2015 №05-00/1719)

Спеціальний фонд – 280,6 млн.грн., виконання 108,9% (+22,9 млн.грн.).
Темп росту 130,7% (+66,0 млн.грн.).

Бюджет розвитку – 27,5 млн.грн., виконання 62,5% (–16,5 млн.грн.)
Темп росту в 4, 3 рази (+21,2 млн.грн.).
Надходження від відчуження комунального майна (пит.вага 100% бюджету розвитку)
– 27,5 млн.грн. виконання 62,5% (–16,5 млн.грн.). Темп росту в 4, 3 рази (+21,2 млн.грн.)
за
рахунок
продажу
нежитлових
приміщень
комунальної
власності
в
м. Одеса на вул.Бєлінського,5 (Масонський будинок – 6,8 млн.грн.), Французькому бульварі, 85 (Дача
Маразли – 18,8 млн.грн.), в Кілійському районі, о.Лімба (база відпочинку – 435,8 тис.грн.) в незавершеному
будівництві на пр. Шевченка (1,0 млн.грн.), в смт. Комінтерново, вул. Перемоги 58,А (нежитлове
приміщення - 88,2 тис.грн.).

Основні фактори, які впливають на місцеві бюджети:

ріст середньомісячної зарплати на початок року на 21,1% (01.01.2015 г. – 3 129,0 грн., на
01.12.2015 г. – 3 788,0 грн.);

зміна законодавства, яка вплинула на збільшення обсягу платежів:
- збільшення нормативно-грошової оцінки землі на коефіцієнт 1,126 (ріст плати за землю);
- перехід на єдиний податок сільгоспвиробників (ріст єдиного податку);
- розширення бази оподатковування по податку на нерухомість і ПДФО;
- введення акцизного податку з роздрібної торгівлі й транспортного податку;

зростання платежів від основних бюджетоутворюючих платників і портів.

Видатки
Видатки області – 15,8 млрд.грн. (річний план – 16,4 млрд.грн.).
Загальний фонд – 13,1 млрд.грн. (річний план 13,6 млрд.грн.);
Спеціальний фонд – 2,7 млрд. грн. (річний план – 2,8 млрд.грн.).
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Захищені видатки профінансовано
в повному
обсязі,
заборгованість відсутня, сума видатків склала 11 214,8 млн.грн. або
71,0% усіх видатків:
зарплата – 5 870,8 млн.грн. (річний план – 5 923,6 млн.грн.)
енергоносії – 770,8 млн.грн. (річний план – 849,2 млн.грн.)
медикаменти та харчування – 1 031,7 млн.грн. (річний план – 982,8 млн.грн.)
обслуговування боргу – 3,1 млн.грн. (річний план – 3,3 млн.грн.)
соціальне забезпечення – 3 538,3 млн.грн. (річний план – 3576,3 млн.грн.)

За рахунок місцевих бюджетах на капіталізовані видатки спрямовано
2 228,1 млн.грн. з них по галузях:
Ремонт доріг і дорожнє господарство – 743,9 млн.грн.;
Заощадження й реконструкція об'єктів культурної спадщини (Одеський
Академічний музично-драматичний театр ім. В. Василька м. Одеса, Акерманська міцність
г. Білгород-Дністровський);

освіта –280,9 млн.грн.
охорона здоров'я – 306,8 млн.грн.
культура – 85,1 млн.грн.
фізкультура – 69,6 млн.грн.
соціальний захист – 23,1 млн.грн.
водопостачання сільських населених пунктів – 104,4 млн.грн.
житлово-комунальне господарство – 428,4 млн.грн.
інші об'єкти – 185,9 млн.грн.

За рахунок цього містами обласного значення проводилися роботи:
- м. Одеса (Будівництво дитячої поліклініки на 550 відвідувань на зміну, за адресою: м.
Одеса, мкр. III-4-3 житлового масиву ім. Котовского – 38,8 млн.грн., реконструкція будинків КУ
"Міська клінічна інфекційна лікарня" за адресою: м. Одеса, вул. Пастера, 5/7 – 65,3 млн.грн.,
капвидатки на житлово-комунальне господарство – 159,6 млн.грн., капремонт міської
поліклініки №7 – 15,1 млн.грн.))
- м. Іллічівськ (Реконструкція території гімназії №1 у м. Іллічівську, по вул. Шевченко, на
660 учнів – 11,3 млн.грн., будівництво малосімейного гуртожитку для працівників установ освіти –
7,1 млн.грн., протизсувні заходи прибережної зони в районі 9-го Мкр. м. Іллічівськ– 3,9 млн.грн.
- м. Южне (придбання медобладнання – 3,4 млн.грн).

Обласний бюджет профінансовано капвидатки в сумі 451,8 млн.грн.
• Основний напрямок — це ремонт доріг загального користування – 183,3 млн.грн.
• Природоохоронні заходи – 9,9 млн.грн.;
• Капремонт і належне утримання об'єктів комунальної власності – 33,1 млн.грн.
(освіти – 8,4 млн.грн, охорони здоров'я – 13,3 млн.грн., соцзахисту - 1,5 млн.грн, культури – 3,8
млн.грн., інші об'єкти – 5,9 млн.грн.);

• Інвестиційні проекти з урахуванням погашення кредиторської заборгованості та
фінансових зобов'язань - 105,9 млн.грн.;
• Капвидатки на виконання регіональних програм – 119,6 млн.грн.
Кошти державного бюджету надійшли області в повному обсязі в сумі
186,7 млн.грн.:
• Субвенція соцекономрозвиток – 38,6 млн.грн.
• Субвенція на придбання встаткування до ОБКБ – 19,0 млн.грн.
• Фонд регіонального розвитку – 129,1 млн.грн.
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Субвенції: З 17 затверджених на 2015 р. для області субвенцій з держбюджету
на суму 9 208,9 млн.грн. отримано фінансування в обсязі 9 203,1 млн.грн. (99,9%).
Поточна заборгованість на 01.01.2016 р. по транспортній субвенції – 3,6 млн.грн., по
еноргосубвенції – 41,7 млн.грн. Прострочена заборгованість по субвенціях відсутня.

Видатки обласного бюджету – 3 054,3 млн.грн. (річ.план – 3 215,8 млн.грн.).
Загальний фонд – 2 420,6 млн.грн. (річний план 2 611,0 млн.грн.);
Спеціальний фонд – 633,6 млн.грн. (річний план – 604,9 млн.грн.).
Захищені видатки виплачені в повному обсязі, заборгованість
відсутня, сума видатків склала 1 902,7 млн.грн.:
зарплата – 1 157,4 млн.грн. (річний план – 1 166,9 млн.грн.)
енергоносії – 139,5 млн.грн. (річний план – 155,6 млн.грн.)
медикаменти – 357,8 млн.грн. (річний план – 305,0 млн.грн.)
харчування – 114,6 млн.грн. (річний план – 112,4 млн.грн.)
соціальне забезпечення – 133,2 млн.грн. (річний план – 141,8 млн.грн.)

Соціальні субвенції з держбюджета:
З 6 затверджених субвенцій на 2015 рік на загальну суму 3 387,9 млн. грн. надійшло
фінансування - 3 381,8 млн. грн. (99,9% плану на 2015 г), у т.ч.:
1. Пільгове перевезення Передбачено на 2015 рік – 86,8 млн.грн. (міськелектр. 36,1 млн.грн).
Отримано 83,5 млн.грн. (залік. коштами – 26,5 млн.грн. готівкою – 57,0 млн.грн.).
2. Енергосубвенція Передбачено на 2015 рік – 449,3 млн.грн
Отримано – 447,8млн. грн (залік. коштами – 416,4 млн.грн., готівкою – 31,4 млн.грн.).
3. Тверде паливо. Передбачено на 2015 рік – 96,5 млн.грн
Нараховано – 96,5 млн.грн, отримано – 96,5 млн. грн.
4. Допомога малозабезпеченим. Передбачено на 2015 рік – 2 577,7 млн. грн.
Нараховано – 2 577,7 млн. грн, отримано – 2 577,7 млн. грн. (100,0% нарахувань).
5. "Гроші ходять за дитиною". Передбачено на 2015 рік – 28,6 млн.грн.
Нараховано – 27,9 млн. грн, отримано – 27,9 млн. грн. (100,0% нарахувань).
6. Різниця в тарифах. Передбачено – 149,1 млн. грн.
Порядок перерахування субвенції встановлений ПКМУ від 04.06.2015 № 375.
Головний розпорядник на рівні області – Департамент розвитку інфраструктури та ЖКГ
ОДА. Підготовлено договорів –149,6 млн.грн. Отримано з держбюджету – 148,2 млн.грн.

2. Перспективи бюджету Одеської області на 2016 рік
На 2016 рік затверджені всі місцеві бюджети області.
У цілому фінансовий ресурс місцевих бюджетів області із
трансфертами з держбюджету визначено в сумі 16,9 млрд.грн., що
більше 2015 року на 75,4 млн.грн. або на 0,4% (при цьому за
рахунок податків і зборів збільшення на 834,2 млн.грн., зменшення
– за рахунок субвенцій на ПТУ на 228,1 млн.грн. і спецфонду
бюджетних установ на 63,0 млн.грн.), у тому числі:
• податки, збори й неподаткові платежі – 7 717,8 млн.грн.
• міжбюджетні трансферти – 9 202,2 млн.грн.:
– субвенції медична, освітня – 5 226,8 млн.грн.;
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– базова дотація з держбюджету – 264,1 млн.грн.;
– субвенції соціальні – 3 711,5 млн.грн.
Враховуючи зміни податкового й бюджетного законодавства
розрахований обсяг доходів місцевих бюджетів області на
2016р. (без трансфертів лише податки й збори) в обсязі
7,7 млрд.грн., зростання до 2015 року становить 778,0 млн.грн.
або 11,2% за рахунок:
– збільшення ставки на 3% до 18% ставки основного
бюджетоутворюючого платежу ПДФО (2015 рік – 15%);
– збільшення ставки на 1% до 3% МЗП ставки податку на
нерухомість (2015 рік -2% МЗП), скасоване право місцевих рад
встановлювати додаткові пільги. При наявності житлової
нерухомості більше 300 кв.м. сума податку збільшується на 25
тис.грн. на рік;
– зміна бази оподатковування по єдиному податку для ІІІ
групи платників, знижений річний обсяг доходів до 5 млн.грн.
(2015 рік – 20 млн.грн.), збільшена ставка на 1% - 3% із ПДВ, 5%
без ПДВ (2015 рік – 2% із ПДВ, 4% без ПДВ)
– зміна бази оподатковування по транспортному податкуі –
обкладаються податком автомобілі, вартість яких перевищує
750 МЗП або більше 1 млн.грн. (2015 рік – обсяг циліндра – понад
3 куб.см.)
– зміна ставки по акцизному податку із продажу
підакцизних товарів – змінена ставка для палива – 0,042 євро за
1 літр (2015 рік – 5% від реалізації)
– передача із загального в спеціальний фонд екологічного
податку
Прогнозні показники по кожному виду надходжень на 2016
рік, розраховано виходячи з їх реальної оцінки, бази
оподатковування та макропоказників економічного й соціального
розвитку області на 2016 рік.
ПДФО розраховано в сумі 3 930,8 млн.грн. за методикою
Міністерства
фінансів
України.
Враховані
фактори,
які
безпосередньо впливають на надходження ПДФО:
– стабільної обсяг мінімальної зарплати – 1 378 грн. (з 01.05.2016 г. –
1 450,0 грн., з 01.12.2016 г – 1 550,0 грн.);
– зростання середньомісячної заробітної плати на 17,2% до 4 430 грн.;
– підвищення ставки податку з 15% до 18% (крім дивідендів);
Податок на майно (плата за землю + нерухоме майно +
транспорт) складе 1 187,1 млн.грн., розрахунки проведені
виходячи з наявної бази оподатковування запропонованих новацій
щодо ставок податків, у тому числі:
- плата за землю – 1 075,8 млн.грн.;
- нерухоме майно – 70,3 млн.грн.;
- транспорт – 41,0 млн.грн.
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Єдиний податок розраховано в сумі 720,8 млн.грн. з
урахуванням зміни бази оподатковування по ІІІ групі, звуження кола
платників і збільшення ставок для ІІІ й IV групи.
Видатки місцевих бюджетів на 2016 рік орієнтовано
розраховано в сумі 16,9 млрд.грн. (з урахуванням усіх видів
трансфертів) що більше 2015 року на 75,4 млн.грн. або на 0,4%
Особливості формування видатків:
– продовження фінансування медичної й освітньої області за
рахунок субвенцій з державного бюджету – 5,2 млрд.грн.;
– скасування субвенції на надання пільг на проїзд і зв'язок;
з
держбюджету
місцевим
бюджетам
на
– передача
фінансування видатків на утримання ПТУ без відповідного
фінансового ресурсу, що привело до дефіциту в сумі
83,1 млн.грн. (обласний бюджет – 53,4 млн.грн., м. Ізмаїл – 18,7 млн.грн.,
м. Котовськ – 5,2 млн.грн., г. Теплодар – 5,8 млн.грн.);
Розрахований обсяг фінансового ресурсу по попереднім
розрахунками дозволяє забезпечити захищені видатки на
заробітну плату, енергоносії й інші першочергові видатки в
повному обсязі.
В цілому місцеві бюджети забезпечені фінансовим ресурсом
за рахунок додаткових надходжень від збільшення ставки
ПДФО і росту мінімальної заробітної плати, акцизного податку,
податку на майно.
По рівнях бюджетів: сільські, селищні та бюджети міст
обласного і районного значення повністю забезпечені
фінансовим ресурсом і мають обсяги коштів на програми
розвиток. По районних бюджетах є проблеми по забезпеченню
обсягами субвенцій на медицину та освіту;
Обласний бюджет
Фінансовий ресурс обласного бюджету із трансфертами з
держбюджету затверджено в сумі 2,8 млрд.грн. (без соціальних
субвенцій), що більше 2015 року на 220,7 млн.грн. або на 8,5%
(обсяги соціальних субвенцій для Одеської області відповідно до ЗУ про Держбюджет на
2016 рік розподілені розпорядженням облдержадміністрації за погодженням з
бюджетною комісією обласної ради, що дозволило вчасно й у повному обсязі забезпечити
всі соціальні виплати).

Обсяг доходів обласного бюджету на 2016 р. (без
трансфертів) – 1 161,6 млн.грн., збільшення до 2015 року
становить 220,7 млн.грн. або 8,5%.
У тому числі по видах:
– ПДФО – розраховано 720,4 млн.грн. (більше 2015 року на
87,3 млн.грн. або на 13,8%, за рахунок збільшення ставки
податку (2015 р – 633,1 млн.грн.);
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–
–
–

–
–

податок на прибуток підприємств приватного сектору –
115,1 млн.грн. (відрахування 10%, на рівні факту 2015 року);
екологічний податок – 14,3 млн.грн. (2015 рік –
13,7 млн.грн., +166,1 тис.грн. або +1,0%)
усі види ліцензій – 61,2 млн.грн. (менше 2015 року на
804,2 тис.грн. або на 1,3% за рахунок зменшення кількості
ліцензій);
відчуження комунального майна – 72,6 млн.грн.
(зростання до 2015 року +42,6 млн.грн. або більше в 2, 5 рази)
власні надходження бюджетних установ – 160,2 млн.грн.
(менше до 2015 року на 86,3 млн.грн або на 35%)

При формуванні видатків насамперед враховане раціональне
використання бюджетних коштів, підвищення ефективності
видатків, і концентрація їх на пріоритетних напрямках.
Бюджетна політика буде направлятися на:
– підтримку регіональної економічної стабільності;
– продовження реформ у бюджетній сфері й економіці.
При цьому ключовим завданням бюджетної політики буде
залишатися забезпечення економічної стабільності, стійкості,
збалансованості й забезпечення децентралізації бюджетної системи.
При розподілі видатків обласного бюджету застосований єдиний
підхід, а саме:
– по заробітній платі враховано зростання мінімальної заробітної
плати да І тарифного розряду та темп росту становить 117,1 %;
– на медикаменти й продукти харчування врахований індекс
споживчих цін 112,0%;
– на енергоносії врахований доведений Мінфіном коефіцієнт росту
тарифів на всі види енергоносіїв, у середньому на 8,24%:
теплопостачання – на 10,16%, водопостачання – на 10,4%, електроенергія
– 5%, природний газ – 10,0%, інші енергоносії (вугілля) – 10,4%;
– на інші видатки соціального напрямку (по освітній і медичної
субвенціям) врахований індекс споживчих цін 112,0%.
Видатки обласного бюджету на 2016 рік затверджено в
сумі 2,8 млрд.грн. ( без соціальних субвенцій), у тому числі:
– субвенції:
• освітня – 269,6 млн.грн. (дефіцит 38,8 млн.грн.);
• медична – 1 078,6 млн.грн. (дефіцит – 88,4 млн.грн.);
По галузях фінансовий ресурс обласного бюджету з
урахуванням субвенцій з держбюджету із власними надходженнями
бюджетних установ розподілений наступним чином:
державне управління – 18,5 млн.грн.;
освіта – 791,3 млн.грн.;
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охорона здоров'я – 1 126,2 млн.грн.;
соціальний захист – 214,0 млн.грн.;
культура й мистецтво – 122,7 млн.грн.;
засоби масової інформації – 4,5 млн.грн.;
фізична культура й спорт – 35,1 млн.грн.;
будівництво – 216,1 млн.грн. (із субвенцією місцевим бюджетам на
інвестиційні проекти - 147,2 млн.грн.);

сільське й лісове господарство – 55,1 млн.грн.;
транспорт, дорожнє господарство, зв'язок, телекомунікації
та інформатика - 135,8 млн.грн.;
заходи,
пов'язані
з
економічною
діяльністю
–
40,6 млн.грн.;
охорона й раціональне використання земель – 1,3 млн.грн.;
природоохоронні заходи – 20,3 млн.грн.;
інші видатки – 6,0 млн.грн.;
трансферти містам і районам області (притулки, центри,
соцгутрожитки) – 24,5 млн.грн.
Визначений обсяг фінансового ресурсу по обласному бюджету
за попередніми розрахунками дозволяє забезпечити захищені
видатки на заробітну плату, енергоносії й інші першочергові
видатки в повному обсязі.
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