
Основні показники проекту обласного бюджету на 2021 рік 

Проект обласного бюджету на 2021 рік включає показники проекту 

Державного бюджету України на 2021 рік, який прийнятий Верховною Радою 

України 15 грудня 2020 року. 

Загальний обсяг доходів обласного бюджету на 2021 рік заплановано у 

сумі 2084,0 млн.грн., що на 17,8 відс. або на 270,0 млн.грн. менше 

затверджених показників 2020 року, із них:  

- базова дотація – 272,6  млн.грн., що на 40,8 млн.грн. більше 

затвердженого плану 2020 року;  

- додаткова дотація з державного бюджету місцевим бюджетам на 

фінансування переданих з державного бюджету видатків на утримання 

закладів освіти та охорони здоров’я у сумі 273,4 млн. грн., що на 24,8 %  або 

90,4  млн. менше 2020 року;  

- субвенції з державного бюджету  – 625,4 млн.грн., що на 27,5 відс.  або 

на 237,5 млн.грн. менше 2020 року, у тому числі: 

освітня – 161,3 млн.грн. (більше на 12,3 відс. або 17,6 млн.грн.); 

особливі освітні потреби – 15,6 млн. грн. (менше на 12,8 відс. або 2,3 

млн.грн.); 

придбання житла дітям-сиротам – 23,0 млн.грн. (більше на 7,8 відс. або 

1,7 млн.грн.); 

ремонт доріг – 332,2 млн.грн. (менше на 18,4 відс. або 74,7 млн.грн.); 

підтримку окремих закладів охорони здоров'я – 93,2 млн. грн. (нова 

субвенція). На 2021 рік відмінено субвенції: медичну (було 237,6 млн.грн. та 

на розвиток екстреної меддопомоги (план на 2020 рік - 35,5млн.грн.).  

- податки, збори та інші доходи – 912,7 млн.грн., що на 1,9 відс., або 17,1 

млн.грн. більше затвердженого плану на 2020 рік.  

Обсяг надходжень (без трансфертів) до загального фонду обласного 

бюджету на 2021 рік прогнозується в сумі 836,6 млн.грн. та більше від 

очікуваних надходжень у 2020 році на 9,7 % або 73,8 млн.грн.  

Стосовно додаткової дотації на фінансування переданих з державного 

бюджету видатків на утримання закладів освіти та охорони здоров’я, то із 

передбачених 273,4 млн. грн. розподілено:  

96,4 млн. грн. для головних розпорядників обласного бюджету 

(департаменту освіти – 70,6 млн.грн. та департаменту охорони здоров’я -  25,8 

млн.грн); 

177,0 млн.грн. – між  бюджетами територіальних громад сіл, селищ та 

міст у такому порядку: 25% дотації, визначеної для бюджетів територіальних 

громад - пропорційно контингенту учнів шкіл, 65% дотації - індексу 

податкоспроможності та 10% дотації - чисельності населення. 

Найвагомішим джерелом доходів обласного бюджету залишається 

податок на доходи фізичних осіб. Його питома вага в доходах загального та 

спеціального фондів бюджету (без трансфертів) становить – 81,2 відс., в 

доходах загального фонду (без трансфертів) – 88,6 відс.  Вказаний податок 

зараховується до обласного бюджету у розмірі 15,0 відс. від загального 

обсягу надходжень, що справляється на території області. 
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На 2021 рік податок на доходи фізичних осіб запланований у сумі 741,2 

млн. грн що на 0,6 млн.грн. менше затвердженого обсягу на 2020 рік та на 11,2 

відс. або на 74,8 млн. грн більше очікуваних надходжень 2020 року. 

Загальний обсяг видатків обласного бюджету на 2021 рік передбачено у 

сумі 2069,4 млн.грн., що на 272,5 млн.грн. або на 11,6 % менше затвердженого 

плану на 2020 рік (через зменшення трансфертів з держбюджету).  

 Розрахунок видатків обласного бюджету з урахуванням: 

 розміру мінімальної заробітної плати 6 000 гривень з 1 січня 2021 року 

та 6 500 гривень з 1 грудня (до 2020 року зросте в середньому на 25,5 відс.); 

 розміру посадового окладу працівника І тарифного розряду ЄТС 

2 670 гривень з 1 січня 2021 року та 2 893 гривні з 1 грудня 2021 року (ріст 

порівняно з 2020 роком –  25,5 відс.); 

 індексу споживчих цін (грудень до грудня попереднього року) – 107,3 

відсотка. 

 Капітальні видатки за рахунок коштів, що передаються із загального 

фонду до спеціального (бюджету розвитку) передбачаються у обсязі 65,4 

млн.грн., що у 2,5 рази або 101,1 млн.грн. менше плану на 2020 рік. Із 65,4 

млн.грн. передбачається відділу капітального будівництва 17,9 млн.грн., із 

яких 15,1 млн.грн. для 5 інвестиційних проектів, що реалізуються за рахунок 

коштів ДФРР, департаменту охорони здоров’я – 24,7 млн.грн. для 

співфінансування грантових проектів закладів охорони здоров’я. 

 Резервний фонд заплановано у обсязі 5,0 млн. гривень (на 2020 рік – 10,0 

млн.гривень).  

В обласному бюджеті передбачаються кошти для фінансування 43 

програм обласного значення (на 7 менше, ніж у 2020 році), на які планується 

спрямувати 126,7 млн. грн. (проти 220,5 млн.грн., передбачених на 2020 рік, 

або менше на 93,8 млн.грн).  

 Для надання кредитів громадянам на будівництво, придбання житла, 

поліпшення житлово-побутових умов проживання у сільській місцевості по 

загальному та спеціальному фондах обласного бюджету передбачено 21,7 

млн. грн., у тому числі: для реалізації обласної цільової програми „Власний 

дім” – 13,1 млн.грн. (6,1 млн.спецфонд від повернення), забезпечення молоді, 

учасників антитерористичної операції та внутрішньо переміщених осіб 

житлом – 8,6 млн.грн. (1,0 млн.грн. спец фонд від повернення).  
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