
Департамент фінансів Запорізької ОДА 

ОБЛАСНИЙ БЮДЖЕТ НА 2021 РІК 

Запорізькою обласною радою 29.12.2020 прийнято обласний бюджет 

на 2021 рік. 

Проєкт бюджету сформовано облдержадміністрацією на підставі 

показників, врахованих в Законі України «Про Державний бюджет 

України на 2021 рік», прийнятого Верховною Радою України 15 грудня 

2020 року, з урахуванням внесених змін до Бюджетного кодексу України. 

 

Основні показники, враховані в бюджеті: 

- мінімальна заробітна плата у порівнянні з 2020 зросте в середньому             

на 25,5 %: з 1 січня 2021 року – 6000  гривень; з 1 грудня – 6500 гривень                  

(з 1 вересня 2020 року - 5000 грн);  

- посадовий оклад працівника I тарифного розряду Єдиної тарифної 

сітки у порівнянні з 2020 зросте в середньому на 25,5 %: з 1 січня 2021 року 

– 2670 гривень, з 1 грудня 2021 року - 2893 гривні  (з 1 вересня 2020 року - 

2225 грн).  

- Прожитковий мінімум в розрахунку на 1 особу: 

з 1 січня 2021 року – 2189 грн (з 1 січня 2020 року – 2027 грн); 

з 1 липня 2021 року – 2294 грн  (з 1 липня 2020 року – 2118 грн); 

з 1 грудня 2021 року – 2393 грн (з 1 грудня 2020 року – 2189 грн). 

- розрахунок видатків на енергоносії та комунальні послуги 

здійснюється з урахуванням індексу цін виробників, який складає в 

середньому коефіцієнт 1,087.  

- індекс споживчих цін на 2021 рік (грудень до грудня попереднього 

року) складає 107,3%. 
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Загальний обсяг бюджету складає 4 439,1 млн грн, з яких 60,2% 

(2673,2 млн грн) – це закріплені доходи і 39,8% (1 765,9 млн грн) – 

трансферти з державного бюджету. 

Переважний обсяг в закріплених доходах складає податок на доходи 

фізичних осіб 73,8% (1 972,6 млн грн), рентна плата за використання 

природних ресурсів – 8,2% (218,9 млн грн) та  податок на прибуток 

підприємств 6,6% (176,3 млн грн). 

До спеціального фонду заплановано надходження екологічного 

податку в сумі 104,8 млн грн, або 3,9% загального обсягу доходів 

бюджету. 

Обсяг закріплених доходів на 2021 рік розраховано з урахуванням 

фактичних надходжень 2020 року, діючого бюджетного та податкового 

законодавства, а також основних макропоказників економічного і 

соціального розвитку на 2021 рік. 

Зростання обсягу закріплених доходів обласного бюджету на 2021 

рік у порівнянні із очікуваним виконанням 2020 року складає 246,4 млн 

грн, або 10,2%. 

У порівнянні з затвердженим плановим обсягом доходів на 2020 рік 

обсяг закріплених доходів зростає тільки на 1,2%, або 33,7 млн грн. 

Це пояснюється очікуваним недовиконанням дохідної частини 

обласного бюджету у 2020 році на 8,1%, або 212,7 млн грн (по загальному 

фонду – 8,8%, або 210,3 млн грн) через кризові явища в економіці, 

зниження економічної активності, зменшення обсягів торгівлі, споживчої 

активності населення, скорочення виробництва та інвестицій. 

На 2021 рік до обласного бюджету включено наступні цільові 

трансферти з державного бюджету в сумі 1 765,9 млн грн: 

 освітня субвенція – 583,9 млн грн, що на 80,5 млн грн, або на 

16%, більше ніж на 2020 рік; 

 додаткова дотація на заклади освіти та охорони здоров’я – 

237,6 млн грн, що на 81,4 млн грн, або на 26%, менше рівня 2020 року; 

 субвенція на надання державної підтримки особам з 

особливими освітніми потребами – 32,3 млн грн (на 1,0 млн, або 3%, 

більше ніж у 2020); 
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 субвенція з державного бюджету на здійснення підтримки 

окремих закладів та заходів у системі охорони здоров’я – 130,1 млн грн 

(на 3,5 млн грн, або 3% менше рівня 2020 року).  

У складі зазначеної субвенції передбачені видатки на забезпечення у I 

півріччі 2021 року хворих на цукровий діабет інсуліном та хворих на 

нецукровий діабет десмопресином в сумі 38,8 млн грн. 

(З II  півріччя передбачається забезпечення хворих на цукровий та 

нецукровий діабет відповідними препаратами за рахунок програми медичних 

гарантій). 

 субвенція на придбання житла для дітей-сиріт – 47,9 млн грн, 

що на 5,8 млн грн, або на 11% менше ніж у 2020 році; 

 субвенція на забезпечення ремонту і утримання автомобільних 

доріг – 734,1 млн грн, що на 165,1 млн грн, або 18% менше рівня 2020 

року. 

Обсяг трансфертів з державного бюджету на 2021 рік менше 

уточненого плану 2020 року на 954,3 млн грн, або на 35,1%.  

Це пояснюється, в першу чергу, тим,  що протягом року рішеннями 

Кабінету Міністрів України здійснюється розподіл додаткових цільових 

коштів, які передбачені в Державному бюджеті України нерозподіленими 

сумами. 

Протягом 2020 року до обласного бюджету з державного додатково 

надійшло 527,7 млн грн трансфертів. 

В поточному році з нерозподілених 19,1 млрд грн область також 

отримає свою частку. 

(У порівнянні з початковим бюджетом на 2020 рік обсяг 

трансфертів зменшився на 426,6 млн грн, зокрема, у зв’язку з тим, що на 

2021 рік вже не планується медична субвенція на утримання закладів 

охорони здоров’я, які з 1 квітня 2020 року фінансуються за програмою 

медичних гарантій, а також зменшенням субвенції на фінансове 

забезпечення будівництва, реконструкції, ремонту і утримання 

автомобільних доріг загального користування місцевого значення на 165,1 

млн грн). 

Основні напрямки видатків у 2021 році: 

 утримання обласних установ та закладів – 2830,9 млн грн 

(63,8%); 



4 
 

Департамент фінансів Запорізької ОДА 

 реверсна дотація – 51,2 млн грн (1,2%); 

 регіональні програми – 217,7 млн грн (4,8%); 

 природоохоронні заходи – 104,8 млн грн (2,4%); 

 будівництво та ремонт доріг – 734,1 млн грн (16,5%); 

 цільові субвенції з державного бюджету, які перераховуються 

територіям області – 329,2 млн грн (7,4%), зокрема: 

- додаткова дотація іншим місцевим бюджетам – 154,4 млн грн; 

- цільові кошти на лікування хворих на цукровий діабет – 

38,8 млн грн (передбачені на 1 півріччя); 

- цільові кошти на інклюзивно-ресурсні центри та приватні 

школи – 55,8 млн грн (більше рівня 2019 року на 9,6 млн грн, або 21%); 

- придбання житла для дітей-сиріт – 47,9 млн грн; 

- надання державної підтримки особам з особливими освітніми 

потребами – 32,3 млн грн. 

Резервний фонд – 30,1 млн грн. 

За рахунок коштів обласного бюджету утримується 131 заклад із 

штатною чисельністю 14,7 тис. одиниць. 

Найбільшу мережу має Департамент освіти і науки – 58 закладів із 

штатною чисельністю 7,9 тис. од. 

По Управлінню молоді, фізичної культури та спорту налічується 23 

заклади, Департаменту соціального захисту населення – 15, Департаменту 

культури і туризму – 15, Департаменту охорони здоров’я – 10, Службі у 

справах дітей – 7. 

Крім цього, з обласного бюджету фінансуються видатки на оплату 

комунальних послуг та енергоносіїв 17 комунальних некомерційних 

підприємств, які фінансуються за рахунок програми медичних гарантій. 

В структурі видатків на утримання установ переважну частку 

складає оплата праці працівників бюджетних установ 76,6%, або 

2169,6 млн грн.  

Видатки на комунальні послуги та енергоносії складають 9,4%, або 

265,1 млн грн., харчування – 5,4%, або 153,4 млн грн, стипендії та пенсії –
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3,7% або 105,5 млн грн. Обсяг інших видатків становить менше 5% та 

складає 137,3 млн грн. 

Структура видатків за головними розпорядниками відповідає мережі 

установ та закладів, які є підвідомчими головним розпорядникам: 

- Департамент освіти і науки –  56,7% (1 604,9 млн грн); 

- Департамент охорони здоров’я – 16,9% (479,8 млн грн); 

- Департамент соціального захисту населення – 10,7% (301,7 млн 

грн); 

- Департамент культури і туризму – 8,3% (235,4 млн грн); 

- Управління молоді, фізичної культури та спорту – 3,2% (89,7 

млн грн) 

- Обласна рада (апарат) – 2,4% (67,9 млн грн); 

- Служба у справах дітей – 1,6% (44,7 млн грн) 

- Інші заклади (Обласний контактний центр та Центр 

підвищення кваліфікації) – 0,2% (6,8 млн грн). 

У 2021 році обсяг видатків на утримання установ зростає на 320,6 

млн грн у порівнянні з 2020, в т.ч.: 

- заробітна плата – 16,6% (+308,1 млн грн); 

- видатки на комунальні послуги та енергоносії – 2,7% 

(+7 млн грн) 

- продукти харчування  – 7,2% (+10,3 млн грн); 

- стипендії та пенсії – 7,5% (+7,4 млн грн) 

В той же час, через обмеженість ресурсу по інших видатках 

планується зменшення на 8,2% (-12,2 млн грн). 

В проєкті також передбачені видатки на реалізацію програмних 

заходів в сумі 213,7 млн грн, в т.ч.: 

- соціальні виплати та допомоги громадянам  – 57,1 млн грн 

(«Назустріч людям» – 52,7 млн грн, державні соціальні допомоги 4,4 млн 

грн); 

- оздоровлення та відпочинок дітей пільгових категорій – 

30,2 млн грн; 
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- підтримка фізичної культури та спорту – 6,0 млн грн; 

- програма розвитку освіти – 1,9 млн грн; 

- підтримка закладів та виконання заходів в галузі «Охорона 

здоров’я» – 69,5 млн грн; 

- підтримка комунальних підприємств – 6,5 млн грн (КП 

«Облводоканал» - 5,0 млн грн, КП «Універс» – 1,5 млн грн). 

 

Також в рамках реалізації обласних програм передбачені видатки 

на реалізацію проєктів будівництва, які здійснюються на умовах 

співфінансування, в сумі 43,8 млн грн, а саме: 

- інвестиційних проєктів, які реалізуються за рахунок коштів 

державного фонду регіонального розвитку (ДФРР) – 18,5 млн грн. 

Розподіл обсягу ДФРР здійснюється Міністерством розвитку громад та 

територій України, відбір проєктів здійснюється на конкурсних засадах. 

Виділення співфінансування з обласного бюджету на рівні не менше 10%; 

- проєкт «Термомодернізація будівлі головного корпусу КУ 

"Запорізька обласна клінічна лікарня" ЗОР по Оріхівському шосе, 10 м. 

Запоріжжя - реконструкція" – 25,3 млн грн, який здійснюється  в рамках 

Надзвичайної кредитної програми для відновлення України ( Мінімальний обсяг 

співфінансування – 20%). 

(Вказані суми включені до бюджету для того, щоб не втратити 

трансферти з державного бюджету, які складають більшу частину 

вартості проєктів). 

 


