
ДОВІДКА 

про виконання обласного бюджету  

за І квартал 2021 року 

 
За І квартал 2021 рік до обласного бюджету надійшло доходів в сумі 

372,5 млн грн, у тому числі до загального фонду – 314,2 млн  грн, спеціального 

фонду – 58,3 млн грн. 

До загального і спеціального фондів обласного бюджету (без врахування 

міжбюджетних трансфертів) за І квартал 2021 рік надійшло доходів в сумі 150,4 

млн грн, що на 12,5 млн грн (+9,1 %) більше надходжень за І квартал 2020 року.  

Доходи загального фонду склали 132,2 млн грн, план виконано на 109,3% 

(+11,3 млн грн), порівняно з  минулорічними,  надходження збільшились на 

15,1 млн грн або на 12,9 %. 

Надходження спеціального фонду становлять 18,2 млн грн, що на                    

2,6 млн грн (-12,4%) менше ніж І квартал минулого року (за рахунок власних 

надходжень бюджетних установ – на 2,8 млн грн). 

З державного бюджету до обласного бюджету у І кварталі 2021 року 

надійшло, відповідно до плану, дотацій в сумі 118,9 млн грн (100 %), субвенцій  

– 101,4 млн грн (100,0%). 

          З обласного бюджету на утримання бюджетних установ та здійснення 

заходів проведено видатків у загальній сумі 295,4 млн грн або  17,9 % від  

плану на січень-березень 2021 року з урахуванням змін, з них із:  

- загального фонду – 256,7 млн грн.  (80,0 %);  

- спеціального фонду – 38,7 млн грн. (9,9 %). 

          Протягом І кварталу 2021 року з обласного бюджету кредити не 

надавалися. 

          Повернено кредитів до обласного бюджету у сумі 0,4 млн грн, у тому 

числі до загального фонду – 0,1млн грн, до спеціального – 0,3 млн грн. 

Обсяг дебіторської заборгованості загального фонду обласного бюджету 

станом на 1 квітня 2021 року та склав 0,4 млн грн. Прострочена заборгованість 

станом на 1 квітня 2021 року становить 0,1 млн грн.  

Кредиторська заборгованість загального фонду станом на 1 квітня 2021 

року склала 1,5 млн грн. 

Обсяг дебіторської заборгованості спеціального фонду обласного 

бюджету станом на 1 квітня 2021 року склав 15,9 млн грн і порівняно з 

початком року зменшився на 44,3 млн грн. 

Прострочена дебіторська заборгованість складає 3,6 млн грн (22,6 % від 

загального обсягу). 

Кредиторська заборгованість спеціального фонду станом на 1 квітня 2021 

року склала 8,9 млн грн і зменшилась порівняно з початком року на 1,3 млн грн, 

з неї за доходами – 1,0 млн грн, прострочена – 7,9 млн грн (по Департаменту 

капітального будівництва). 

Резервний фонд обласного бюджету затверджено рішенням І сесії 

обласної ради VІІІ скликання від 24 грудня 2020 року № 7-1/20 "Про обласний 

бюджет Чернівецької області  на 2021 рік" у сумі 5,824 млн грн.  
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