
Щодо проекту обласного бюджету на 2022 рік 
  

 Відповідно до затвердженого розпорядженням голови 

облдержадміністрації від 22.09.2021 року № 840 Плану заходів щодо 

складання проекту обласного бюджету на 2022 рік проведена  робота з 

головними розпорядниками обласного бюджету та підготовлено проект 

обласного бюджету на 2022 рік.  

 Відповідні показники 16 грудня 2021 року розглянуті та погоджені 

постійною комісією з питань бюджету Закарпатської обласної ради. 

Проект обласного бюджету на 2022 рік сформовано відповідно до 

діючих норм Бюджетного та Податкового кодексів України та інших 

законодавчих актів, що стосуються місцевих бюджетів та міжбюджетних 

відносин, постанови Кабінету Міністрів України від 31 травня 2021 року № 

586 „Про схвалення Прогнозу економічного і соціального розвитку України 

на 2022 – 2024 роки”,  доопрацьовано відповідно до прийнятого Верховною 

Радою України Закону України ,,Про Державний бюджет України на 2022 

рік” від 02.12.2021 року № 1928-ІХ, з врахуванням рекомендацій 

Міністерства фінансів України щодо формування місцевих бюджетів  та 

Прогнозу обласного бюджету Закарпатської області на 2022-2024 роки, 

схваленого розпорядженням облдержадміністрації 31 серпня 2021 року 

№792.  

 Загальні показники та соціальні стандарти, передбачені у проекті 

Закону „Про Державний бюджет України на 2022 рік”, які впливають на 

показники бюджету і  враховані при його складанні: 

-  розмір мінімальної заробітної плати, який становитиме 6500 грн з 1 

січня 2022 року та 6700 грн – з 1 жовтня 2022 року (в середньому зростання 

до показника 2021 року – 8,4 відс.); 

- посадовий оклад працівника першого тарифного розряду Єдиної 

тарифної сітки – 2893 грн – 1 січня 2022 року, 2982 грн з 1 жовтня 2022 року 

(в середньому зростання до показника 2021 року – 8,4 відс.); 

- індекс споживчих цін (грудень до грудня попереднього року) – 

106,2 відсотка. 

Для обласного бюджету у Законі України „Про Державний бюджет 

України на 2022 рік” враховано трансферти у загальній сумі 1 201,7 млн грн 

(751,0 млн грн по загальному фонду і  450,7 млн грн - по спеціальному 

фонду), в тому числі: 

- базова дотація – 278,1 млн грн; 

- додаткова дотація з державного бюджету місцевим бюджетам на 

здійснення переданих з державного бюджету видатків з утримання 

закладів освіти та охорони здоров'я –  136,6 млн грн; 

- додаткова дотація на проведення розрахунків протягом 

опалювального періоду за енергоносії та комунальні послуги, які 

споживаються установами, організаціями, підприємствами, що 



утримуються за рахунок відповідних місцевих бюджетів – 45,9 млн 

грн; 

- субвенції з державного бюджету у сумі 741,1 млн грн, в тому числі 

освітня субвенція – 167,5 млн грн; 
  

 Відповідно до статті 103
6 

Бюджетного кодексу України 

облдержадміністрацією розподілено додаткову дотацію з державного 

бюджету місцевим бюджетам на здійснення переданих з державного 

бюджету видатків з утримання закладів освіти та охорони здоров'я, зокрема 

між бюджетами територіальних громад – 68,3 млн гривень. 

Як виняток з положень статті 97 Бюджетного кодексу України 

обласною державною адміністрацією здійснено розподіл передбаченої з 

держаного бюджету додаткової дотації на проведення розрахунків протягом 

опалювального періоду за енергоносії та комунальні послуги, які 

споживаються установами, організаціями, підприємствами, що утримуються 

за рахунок відповідних місцевих бюджетів між бюджетами територіальних 

громад у сумі 39,2 млн гривень. 

Загалом обсяг обласного бюджету на 2022 рік планується у сумі 

2 302,5 млн грн, з яких по загальному фонду 1 772,4 млн грн, по 

спеціальному – 530,1 млн гривень.  

Доходи загального фонду (податки, збори, обов’язкові платежі) 

становитимуть 1 021,5 млн грн, що на 22,1 відс. більше затвердженого 

показника на 2021 рік. 

По спеціальному фонду доходи складуть 78,3 млн грн, крім того 

передбачена субвенція з державного бюджету на фінансове забезпечення 

будівництва, реконструкції, ремонту і утримання автомобільних доріг 

загального користування місцевого значення, вулиць і доріг комунальної 

власності у населених пунктах – 450,7 млн грн та субвенція з бюджету 

Зарічанської територіальної громади у сумі 1,0 млн грн для спів 

фінансування інвестиційних проектів. 

Із загального та спеціального фондів для здійснення видатків 

головними розпорядниками коштів планується спрямувати 2 291,8 млн грн та 

на кредитування 10,7 млн грн по загальному фонду та за рахунок повернення 

кредитів, наданих у попередні періоди – 8,3 млн гривень.  

На реалізацію 48 обласних  програм планується передбачити 151,4 млн 

гривень. 

 

 

 

 

 

 

 

 


