Департамент фінансів Закарпатської
обласної державної адміністрації

Проект обласного
бюджету на 2020 рік
(презентація)

Ужгород
2019 рік

Основні макропоказники, враховані у проекті
бюджету

розмір посадового
окладу працівника
І тарифного розряду
ЄТС

мінімальна заробітна плата

4723гривні

2102гривні

+13,2%

+9,4%

порівняно з
2019 роком

порівняно з
2019 роком

індекс споживчих цін (грудень до грудня
попереднього року)

106,0 %

НОВОВВЕДЕННЯ 2020 РОКУ
СУБВЕНЦІЇ (соціального характеру) – не передбачаються.
З ДЕРЖАВНОГО БЮДЖЕТУ

Відповідні видатки здійснюватиме
Міністерство соціальної політики
України

МЕДИЧНА СУБВЕНЦІЯ -

передбачена лише на перший квартал 2020
року

ПЛАТА ЗА ЛІЦЕНЗІЇ НА ПРАВО:
-оптової торгівлі пальним;
- роздрібної торгівлі пальним;
- зберігання пального

такі види надходжень передбачено в
обласному бюджеті відповідно до змін у
законодавстві

Ресурс обласного бюджету, млн грн
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Трансферти з державного бюджету на 2020 рік
Спеціальний фонд
Загальний фонд – 1 051,5 млн.грн.
інші субвенції; 74,6
млн грн; 7%
базова дотація;
231,8млн грн; 22%
медична субвенція;
237,6 млн грн; 23%

Субвенція на
реформування
регіональних систем
охорони здоров’я для
здійснення заходів з
виконання спільного з
Міжнародним банком
реконструкції та
розвитку проекту
«Поліпшення охорони
здоров'я на службі у
людей» - 15,7 тис грн

додаткова дотація з

освітня субвенція;
143,7 млн грн; 14%

державного бюджету
місцевим бюджетам на
здійснення переданих з
державного бюджету
видатків з утримання
закладів освіти та
охорони здоров'я; 363,8
млн грн; 34%

Субвенція з державного
бюджету місцевим
бюджетам на фінансове
забезпечення будівництва,
реконструкції, ремонту і
утримання автомобільних
доріг загального користування
місцевого значення, вулиць і
доріг комунальної власності у
населених пунктах – 357,6

млн грн

Доходи обласного бюджету у 2019 (затверджені) та у 2020 (проект) роках,
млн грн
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Видатки обласного бюджету у 2019 (затверджені) та 2020 (проект) роках,
млн грн
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Видатки загального та спеціального фондів обласного бюджету за головними
розпорядниками коштів
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Видатки загального та спеціального фондів обласного бюджету за головними
розпорядниками коштів, млн грн
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Департамент інфраструктури,
розвитку і утримання мережі
автодоріг… та ЖКГ

390,6

0

інші структурні підрозділи ОДА

Структура видатків загального та спеціального фондів обласного бюджету
за головними розпорядниками коштів у 2020 році, млн грн

інші структурні
підрозділи ОДА;
390,6; 17%
департамент
інфраструктури,
розвитку і утримання
мережі автодоріг… та
ЖКГ; 374,5; 16%

обласна рада; 59,7;
3%
облдержадміністрація
; 11,5; 1%
департамент освіти і
науки; 590,3; 26%

департамент охорони
здоров'я; 396,0; 17%

управління молоді і
спорту; 72,3; 3%
департамент
культури; 169,9; 7%
служба у справах
дітей; 11,5; 1%

департамент
соціального захисту
населення; 214,3; 9%

Кількість місцевих програм, які реалізуватимуть головні розпорядники коштів
обласного бюджету у 2020 році
Загалом передбачено 208,5 млн грн
на реалізацію 50 програм
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