
 
Відповідно до частини 5 статті 28 Бюджетного кодексу України 19 березня 

поточного року обласна державна адміністрація представила звіт про виконання 
обласного бюджету за 2013 рік.  

 
Протягом 2013 року до загального фонду обласного бюджету надійшло 895,8 

млн. грн., що становить 96,1 % затвердженого на рік бюджету, надходження 
збільшилися у порівнянні з 2012 роком на 45,7 млн. грн., або на 5,4 %. (Динаміка  
надходження доходів до обласного бюджету наведена в діаграмі 1,  основні джерела 
їх надходжень  в діаграмі 2). 

 
Діаграма 1 
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                                                                 Діаграма 2 

Основні джерела надходження доходів обласного бюджету
у 2013 році
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У повному обсязі до обласного бюджету із державного бюджету надійшли: 
дотація вирівнювання у сумі 737,4 млн. грн. та додаткові дотації  у сумі 205,2 млн. 
грн.. 

 
Цільові субвенції з державного бюджету надійшли в обсязі 1 860,4 млн. грн. 

або 91,7 % до плану. 
 
Виконання показників доходної частини обласного бюджету дало можливість 

профінансувати затверджені у бюджеті заходи та соціальні програми.  
За рахунок коштів обласного бюджету утримувалося 202 бюджетні установи.  
Із загальної кількості бюджетних установ у Департаменті охорони здоров’я 

функціонує 65 закладів;  освіти і науки – 77; культури, туризму, національностей та 
релігій – 15; соціального захисту населення – 16; управлінні молоді, фізичної 
культури та спорту – 19; службі у справах дітей –  7. 

Видатки загального фонду обласного бюджету за 2013 рік склали 3 570,1 млн. 
грн., що  становить  97 % до плану, у  тому  числі  за  рахунок  субвенцій з  
державного  бюджету –  1 765,0 млн. грн. або 97,9 % до плану. 

Видатки загального фонду обласного бюджету за 2013 рік (без урахування 
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субвенцій з державного бюджету) склали 1 805,1 млн. грн. або 96,2 % до плану, що на 
182,0 млн. грн. або на 11,2 % більше ніж у 2012 році.  

У загальному обсязі видатків обласного бюджету без урахування субвенцій з 
державного бюджету видатки на освіту склали  642,4 млн. грн. (35,6 % загального 
обсягу видатків), охорону здоров’я –  722 млн. грн. (40 %), соціальний захист та 
соціальне забезпечення – 181,4 млн. грн. (10 %),  культуру і мистецтво – 62 млн. грн. 
(3,4 %), фізичну культуру і спорт – 21,7 млн. грн. (1,2 %), трансферти територіям 
(інші субвенції) – 1,5 млн. грн. (0,1 %). 

 
Структуру видатків загального фонду обласного бюджету за галузевою 

ознакою наведено у діаграмі 3. Динаміку зростання видатків за галузевою ознакою 
наведено у діаграмі 4. 

 

Діаграма 3 

 
 

Структура видатків загального фонду обласного бюджету 
у 2013 році за галузевою ознакою
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Діаграма 4 

Динаміка видатків загального фонду обласного бюджету
 у 2011-2013  роках за галузевою ознакою
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На захищені статті бюджету спрямовано 1 510,3 млн.грн., що на 181,6 млн.грн. 
або на 13,7 % більше  ніж у 2012 році. 

У загальному обсязі видатків питома вага видатків на оплату праці з 
нарахуваннями становить 58,5 %, на розрахунки за спожиті бюджетними установами 
енергоносії – 7 %, соціальне забезпечення – 6,9 %, медикаменти та перев’язувальні 
матеріали – 4,3 %, харчування – 5,6 %, поточні трансферти – 13,5 %, інші видатки – 
4,3 %. 

В минулому році заробітна плата працівникам бюджетних установ соціально-
культурної сфери виплачувалася своєчасно та у повному обсязі з урахуванням 
підвищення розмірів мінімальної заробітної плати згідно чинного законодавства та 
відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 30.08.2002 № 1298 (зі 
змінами та доповненнями) та галузевих наказів. 

 
Структуру видатків загального фонду обласного бюджету  за економічною 

ознакою та динаміку зростання видатків обласного бюджету  наведено у діаграмах 
5 та 6 відповідно. 
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Діаграма 5 

Структура видатків загального фонду обласного бюджету
 у 2013  році за економічною ознакою
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Видатки спеціального фонду обласного бюджету за 2013 рік склали 249 млн. 
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грн., що на 57,6 млн. грн. або на 18,8 % менше ніж у 2012 році, з них видатки на 
будівництво – 25,9 млн. грн., на проведення робіт, пов’язаних із будівництвом, 
реконструкцією, ремонтом та утриманням автомобільних доріг – 18 млн. грн., 
охорону та раціональне використання природних ресурсів – 12,6 млн. грн., 
утилізацію відходів – 5,3 млн. грн.  

 
Передача коштів із загального фонду обласного бюджету до бюджету 

розвитку (спеціального фонду) (без урахування субвенцій з державного бюджету) 
здійснена у сумі 15,2 млн. грн., що меньше рівня 2012 року на 36,6 млн.грн. або на 
29,3 %. 

 
 

Стосовно видатків, які безпосередньо не пов’язані з утриманням закладів. 
 
За рахунок коштів бюджету розвитку здійснені видатки на будівництво у 

обсязі 25,9 млн. грн. або  69,1 % до плану. 
Із загального обсягу видатків на капітальне будівництво (придбання) 

спрямовано – 3,7 млн. грн. (57,4% до плану), реконструкцію та реставрацію об’єктів – 
22,1 млн. грн. (72,5% до плану), капітальні трансферти підприємствам – 0,03 млн. грн. 
(100 % до плану), капітальні трансферти населенню – 0,1 млн. грн. (14,6 %). 

Протягом 2013 року в рамках Регіональної програми будівництва, 
реконструкції, модернізації об’єктів інфраструктури, соціально-культурного та 
економічного призначення по Запорізькій області забезпечена реконструкція і 
введення в експлуатацію І черги Запорізького обласного перинатального центру 
(відкритий акушерський корпус розрахований на 90 ліжко місць), введена в дію 
центральна котельня м.Оріхів потужністю 3,46 Гкал/годину та артезіанська 
свердловина с. Ясне Мелітопольського району потужністю 12 м3 на годину. 
Прокладена водопровідна мережа загальною протяжністю 10,515 км., а саме:  с. 
Костянтинівка Пологівського району – 3,036 км., по вул. Приморській м. Василівка – 
2,834 км., с. Українка Вільнянського району – 4,645 км. Активно продовжуються 
роботи на об’єктах охорони здоров’я, а саме: обласному протитуберкульозному 
диспансері, обласній клінічній дитячій лікарні м. Запоріжжя; реконструкція на 
об’єктах культури – будівлі обласної філармонії, об’єктах водопостачання – 
господарсько-питний водопровід по  вул. Миру в м. Василівка.  

В рамках Програми реформування та розвитку житлово-комунального 
господарства Запорізької області  погашена кредиторська заборгованість 2012 року 
за виконані роботи на об’єкті «Водозабір з артезіанської свердловини по вул. Чкалова 
смт Веселе – будівництво»  та кредиторська заборгованість 2011 року за роботи 
виконані на об’єкті «Реконструкція зовнішніх мереж та котельні мікрорайону 
«Ковальський» м.Токмак».  

В рамках програми Питна вода Запорізької області спрямовано на 
погашення кредиторської заборгованості та продовження робіт на об’єкті 
«Перекачуюча насосна станція на магістральному водогоні від м.Запоріжжя до смт 
Кушугум, Малокатеринівка, Балабине – будівництво». 

В рамках Програми з надання цільової фінансової підтримки громадянам 
на первинний внесок для отримання іпотечних житлових кредитів на 
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будівництво чи придбання доступного житла на території Запорізької області, 
дві сім’ї Запорізької області отримали цільову фінансову підтримку на виплату 
первинного внеску для отримання кредиту на придбання доступного житла у 2013 
році та у повному обсязі погашена кредиторська заборгованість за двома договорами, 
укладеними у 2012 році. 

Дорожні роботи проводились відповідно до Програми розвитку дорожнього 
господарства Запорізької області на 2013 рік.  Касове виконання складає 18 млн. 
грн., при плані 41,3 млн. грн. (43,5 % до річного плану). 

Відповідно до затвердженого Переліку природоохоронних заходів, 
використано 20,2 млн. грн. (40,7%). 

З обласного бюджету надано містам та районам іншу додаткову дотацію на 
покращення надання соціальних  послуг  найуразливішим верствам  населення 15,9 
млн. грн. або 100 % до плану. 

За рахунок коштів загального та спеціального фондів обласного бюджету 
виділено територіям області іншу субвенцію в сумі 17 млн. грн., з яких використано  
4,5 млн. грн. або 26,7 %, на: 

- проміжні вибори депутатів Запорізької обласної ради на одномандатних 
мажоритарних виборчих округах – 0,8 млн. грн.; 

- реалізацію Проекту ЄС/ПРООН „Місцевий розвиток, орієнтований на 
громаду – II” та погашення заборгованості за 2012 рік по зазначеному проекту-  0,1 
млн. грн.; 

- реалізацію інветиційних проектів, проведення ремонтних робіт, робіт з 
реконструкції та будівництва на об'єктах соціально-культурної сфери та погашення 
заборгованості за виконані у 2012 році роботи – 1,1 млн. грн.; 

  - стимулювання переможців обласного конкурсу щодо кращого упорядження 
меморіальних комплексів та погашення заборгованості за 2012 рік із зазначеного 
питання – 0,2 млн. грн.; 

- погашення заборгованості за виконані у 2012 році роботи з поновлення 
нормативної грошової оцінки земель населених пунктів – 0,2 млн. грн.; 

- забезпечення безплатного зубопротезування (за винятком протезування з 
дорогоцінних металів) ветеранів та дітей війни в рамках  – 0,5 млн. грн.; 

- природоохоронні заходи – 1,6 млн. грн. 
За рахунок резервного фонду обласного бюджету використано 0,02 млн. грн. 

(2 % до плану) Кам’янсько-Дніпровським районом на виконання першочергових 
(невідкладних) робіт із запобігання виникненню надзвичайної ситуації на території 
району, пов’язану з масовим підтопленням населених пунктів та недопущення її 
переростання у надзвичайну ситуацію природного характеру.  

 
Протягом року здійснено фінансування заходів програм на загальну суму 

140,1 млн. грн., що на 18 млн. грн. (11,4 %)  менше рівня 2012 року. 
 


