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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ У
ЗАГАЛЬНОМУ ВИГЛЯДІ ТА ЇЇ ЗВ'ЯЗОК ІЗ
ВАЖЛИВИМИ НАУКОВИМИ ЧИ
ПРАКТИЧНИМИ ЗАВДАННЯМ

Кроки уряду до формування підгрунтя стійкого роз)
витку в умовах кризового стану економіки України ще
чіткіше висвітлили існуючі хвороби системи державних
фінансів та дозволили накреслити шляхи її реформу)
вання та інноваційних засад з урахуванням кращого
світового досвіду.

Уже зрозуміло, що шлях до стійкого динамічного
розвитку завтра лежить через економіку "терпіння" сьо)
годні. Враховуючи досвід Японії, Нідерландів, Польщі
та багатьох інших країн світу, Міністерство фінансів Ук)
раїни будує інноваційну модель реформування для за)
безпечення сталого розвитку фінансової системи краї)
ни, економіки загалом [1].

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ І
ПУБЛІКАЦІЙ, В ЯКИХ ЗАПОЧАТКОВАНО
РОЗВ'ЯЗАННЯ ДАНОЇ ПРОБЛЕМИ, ТА
ВИДІЛЕННЯ НЕ ВИРІШЕНИХ РАНІШЕ
ПИТАНЬ

 За таких поставлених проблем виникає наукова
дискусія навколо основних питань: чому з року в рік ми
маємо проблеми з виконанням дохідної частини бю)
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джетів; непрозорі схеми розподілу та використання
бюджетних коштів; неефективне адміністрування по)
датків і зборів; тінізація економіки; корупція; відсутність
стабільної довіри суспільства до системи державних
фінансів України.

Але у вітчизняній науковій літературі ця проблема)
тика ще не стала об'єктом для грунтовних досліджень,
що зумовлює актуальність даного дослідження.

ФОРМУВАННЯ ЦІЛЕЙ СТАТТІ
(ПОСТАНОВКА ЗАВДАННЯ)

Завданням статті є упорядкувати на законодавчому
рівні окремі нормативні документи для вдосконалення
процесу планування та використання бюджетних коштів;
розробити та затвердити нормативні документи щодо
структури та штатів самостійних структурних підрозділів
виконавчих комітетів апаратів міських рад та міст об)
ласного значення.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
ДОСЛІДЖЕННЯ

До загального фонду обласного бюджету у 2010
році очікуються надходження податків, зборів і платежів
в сумі 660000 тис. грн., що становитиме 102,7 відсотки
до річних планових завдань та розрахункових показ)
ників Міністерства фінансів України. Понадпланові над)
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ходження становитимуть 17503,6 тис. грн. У порівнянні
з 2009 роком очікується ріст надходжень на 75674 тис.
грн., або на 13 відсотків.

Доходів, які враховуються при визначенні міжбю)
джетних трансфертів, за очікуваними розрахунками,
надійде в сумі 645343 тис. грн., або 102,2 відсотки до
плану та до розрахункових показників Міністерства
фінансів України. Доходів, що не враховуються при виз)
наченні трансфертів, надійде в обсязі 14657 тис. грн.,
що становитиме 131,5 відсоток від плану і 135,2 відсот)
ків до показників Мінфіну України. Очікується суттєве
зростання надходжень у порівнянні з 2009 роком: за
закріпленими доходами — на 72842.1 тис. грн., або 12,7
відсотків, за власними доходами — 2831,9 тис. грн., або
23,9 відсотки.

У 2010 році очікується виконання планових показ)
ників за усіма видами доходів загального фонду облас)
ного бюджету.

Питома вага надходжень податку з доходів фізич)
них осіб у дохідній частині загального фонду обласно)
го бюджету становить 82,2 відсотки, тому виконання
планових показників за доходами в основному залежить
від стану мобілізації до бюджету цього податку в ціло)
му по області, адже Бюджетним кодексом України вста)
новлено нормативи відрахувань до обласного бюдже)
ту податку з доходів фізичних осіб у розмірі 25 відсотків
від обсягу його надходжень на території районів і міст
області.

У 2010 році до обласного бюджету очікуються над)
ходження податку з доходів фізичних осіб у сумі
542800 тис. грн., що становитиме 102,2 відсотки від
плану. У порівнянні з 2009 роком цього виду податку
надійде більше на 64618,5 тис. грн., або на 13,5 від)
сотків.

Плати за землю у 2010 році надійде до обласного
бюджету, за очікуваними розрахунками, в розмірі 63010
тис. грн., або 100,5 відсотків до плану. Понадпланові
надходження становитимуть 310 тис. грн. У порівнянні
з 2009 роком плати за землю надійде більше на 6297,3
тис. грн., або 11,1 відсотка.

За очікуваними даними, у 2010 році плати за орен)
ду майна спільної власності територіальних громад об)
ласті надійде до обласного бюджету в сумі 5982 тис.
грн., що на 882 тис. грн., або 17,3 відсотків, більше пла)
нового показника.

У порівнянні з 2009 роком очікується збільшення
надходжень плати за ліцензії на право роздрібної
торгівлі алкогольними напоями та тютюновими вироба)
ми на 1906,4 тис. грн., або 5,1 відсотків. Виконання пла)
нових завдань з надходження зазначеного платежу очі)
кується на рівні 105 відсотків.

До обласного бюджету у 2010 році очікуються над)
ходження податку на прибуток підприємств комуналь)
ної власності в сумі 2450 тис. грн., що становитиме 176,3
відсотків від плану. Перевиконання плану та очікуване
зростання надходжень у порівнянні з 2009 роком на
650,2 тис. грн., або 36,1 відсотків, пояснюється збільшен)
ням обсягу оподатковуваного прибутку КП ЛОР "Неру)
хомість та майно" (більше 50 відсотків надходжень) та
дочірніх лісогосподарських підприємств ЛГП "Гал)
сільліс".

Платежів за користування надрами у 2010 році до

обласного бюджету надійде в сумі 1714 тис. грн., що
складатиме 105,5 відсотків до планових завдань. У по)
рівнянні з 2009 роком ці надходження зменшились на
58,6 тис. грн., або на 3,3 відсотки.

Очікуються надходження частини прибутку кому)
нальних підприємств до обласного бюджету в обсязі 740
тис. грн., що становитиме 134,1 відсотки від плану. У
порівнянні з 2009 роком надходження зростуть на 198,9
тис. грн., або 36,8 відсотків, внаслідок збільшення став)
ки податку у 2010 році з 15 до 30 відсотків.

Слід зазначити, що у 2010 році обласною радою
прийнято сім рішень про надання пільг зі сплати податків
та платежів до обласного бюджету. Загалом пільги на)
дано чотирнадцяти підприємствам, організаціям, уста)
новам. Внаслідок надання пільг втрати обласного бю)
джету у 2010 році становлять близько 145,4 тис. грн., у
тому числі з плати за землю — 110,2 тис. грн., податку з
доходів фізичних осіб — 4,7 тис. грн. та плати за орен)
ду комунального майна — 32,5 тис. грн.

У 2010 році обласним бюджетом достроково
(22.12.2010 року) отримано річний обсяг дотації вирів)
нювання з держбюджету в розмірі 803407,8 тис. грн.

У цілому, надходження офіційних трансфертів з
державного бюджету до обласного бюджету у 2010 році
очікуються в сумі 2700305,2 тис. грн. (98,5 відсотків від
плану), з них до загального фонду — 2472254 тис. грн.,
спеціального фонду — 228051,2 тис. грн.

До спеціального фонду обласного бюджету у 2010
році очікуються надходження доходів без урахування
трансфертів у сумі 155855 тис. грн., або 99 відсотків до
річних призначень і 187,8 відсотків до розрахункових
показників Міністерства фінансів України. У порівнянні
з 2009 роком надходження до спеціального фонду зро)
стуть на 19861,8 тис. грн., або на 14,6 відсотків, за ра)
хунок збільшення податку з власників транспортних за)
собів на 17087,1 тис. грн. та збору за забруднення на)
вколишнього природного середовища — 4034,4 тис.
грн.

Поряд з цим, погіршилась ситуація з наповнення
бюджету розвитку обласного бюджету внаслідок сут)
тєвого скорочення мобілізації до обласного бюджету
коштів від відчуження комунального майна у зв'язку з
відхиленням обласною радою проектів рішень з питань
приватизації, внесених до орієнтовного переліку
об'єктів, що підлягали приватизації у 2010 році. До об)
ласного бюджету в 2010 році ці надходження очікують)
ся в сумі 8100 тис. грн., що становитиме лише 70,1
відсотків від плану, або у 2,6 рази менше, ніж надход)
жень 2009 року.

Окрім того, на 14073,6 тис. грн., або на 18,8 відсотків,
більше від минулорічних очікуються у 2010 році власні
надходження бюджетних установ, що пояснюється
збільшенням надходжень гуманітарної допомоги закла)
дам освіти та охорони здоров'я, а також коштів на ви)
конання окремих доручень. Разом з тим, виконання пла)
нових завдань становитиме лише 79,5 відсотків. Зага)
лом, за очікуваними розрахунками, до спеціального
фонду обласного бюджету надійде у 2010 році 89000
тис. грн. власних надходжень бюджетних установ.

Надходження до обласного бюджету у 2010 році
податку з власників транспортних засобів очікуються в
обсязі 40300 тис. грн., що становить 138,7 відсотки від
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плану і 162,4 відсотки до розрахункових показників
Міністерства фінансів України. У порівнянні з 2009 ро)
ком очікується ріст надходжень податку на 17087,1 тис.
грн., або 73,6 відсотки.

У 2010 році до обласного бюджету надійде 15700
тис. грн. збору за забруднення навколишнього сере)
довища, що становитиме 107,9 відсотків від плану і
115,4 відсотки до розрахункових показників Мінфіну.
У порівнянні з 2009 роком очікується збільшення зга)
даних надходжень на 4034,4 тис. грн., або 34,6 відсот)
ки.

Надходження коштів від відшкодування втрат
сільськогосподарського та лісогосподарського вироб)
ництва до обласного бюджету у 2010 році очікуються в
сумі 1650 тис. грн. (94,3 відсотки від плану та у 3,2 рази
менше фактичних надходжень у 2009 році). Інших над)
ходжень до фонду охорони навколишнього середови)
ща очікується в сумі 980 тис. грн. (на 63,3 відсотки
більше планових завдань), збору за проведення гаст)
рольних заходів — 125 тис. грн. (115,5 відсотки до пла)
ну та до надходжень 2009 року).

 У цілому, виконання видаткової частини обласно)
го бюджету у 2010 році очікується в сумі 3531602,3 тис.
грн., або 95,8 відсотків від планових призначень з ура)
хуванням змін. З них за загальним фондом — 3149329,2
тис. грн., спеціальним фондом — 382273,1 тис. грн. У
порівнянні з 2009 роком з обласного бюджету видатків
проведено на 687021,5 тис. грн., або 24,2 відсотки,
більше.

З обласного бюджету у 2010 році забезпечено
своєчасну та в повному обсязі виплату заробітної пла)
ти працівникам бюджетної сфери з урахуванням підви)
щення відповідно до вимог чинного законодавства
мінімального розміру заробітної плати, дострокову
виплату заробітної плати за другу половину грудня,
своєчасно профінансовано інші першочергові видат)
ки, у тому числі з оплати комунальних послуг та спо)
житих енергоносіїв, придбання продуктів харчування,
медикаментів тощо.

З метою зменшення заборгованості в місцевих бю)
джетах області з виплати заробітної плати, оплати спо)
житих енергоносіїв, інших першочергових видатків з
обласного бюджету надано бюджетам міст і районів
додаткову дотацію, одержану з державного бюджету
на вирівнювання фінансової забезпеченості місцевих
бюджетів, у сумі 28239,9 тис. грн., або 100 відсотків до
запланованих показників.

Оскільки, обсяг згаданої додаткової дотації у
2010 році у 5,1 рази менший аналогічного показника
2009 року, зазначене не дозволить забезпечити з ок)
ремих місцевих бюджетів області виплату заробітної
плати за другу половину грудня 2010 року в повному
обсязі.

На утримання органів місцевого самоврядування
(апарат обласної ради та управління майном спільної
власності Львівської обласної ради) у 2010 році очі)
кується використати 15538 тис. грн., або 99,7 відсотків
від планових призначень з урахуванням змін. За загаль)
ним фондом видатки становитимуть 14338 тис. грн., або
100 відсотків, спеціальним фондом — 1200 тис. грн., або
96,6 відсотків.

У порівнянні з аналогічним періодом минулого року

видатків на галузь проведено на 4455 тис. грн. або 40,2
відсотків, більше.

За рахунок коштів, виділених на утримання органів
місцевого самоврядування, окрім видатків на оплату
праці з нарахуваннями на неї, енергоносіїв, витрат з гос)
подарського утримання установ, проведено видатки на
капітальний ремонт устаткування хімпідготовки води,
вузла водопостачання, системи вентиляції, комп'ютер)
ної мережі, устрою пішохідних доріжок та озеленення
внутрішнього дворику по вул. Винниченка 18, капіталь)
ний ремонт блискавкозахисту та пожежної сигналізації
по вул. Глінки 12, системи каналізації в підвальних при)
міщеннях по вул. Винниченка 16, встановлено шлагба)
ум.

Видатки з утримання установ освіти обласного
підпорядкування у 2010 році очікуються у сумі 652982,6
тис. грн., або 98,1 відсотків до уточнених річних при)
значень. Зокрема, за загальним фондом — 619310,2
тис. грн., або 98,6 відсотків, спеціальним — 33672,4 тис.
грн., або 90,1 відсотків.

У порівнянні з аналогічним періодом минулого року
видатки галузі збільшуються на 141223,2 тис. грн., або
27,6 відсотків.

Протягом звітного періоду закладами освіти облас)
ного підпорядкування в повному обсязі забезпечено
потребу в коштах на оплату праці працівників галузі, із
урахуванням виплати надбавок у розмірі 20 відсотків
посадового окладу відповідно до вимог постанови Ка)
бінету Міністрів України від 5 жовтня 2009 року № 1130
"Про встановлення надбавки вчителям, вихователям
загальноосвітніх навчальних закладів", матеріальної
допомоги на оздоровлення та грошової винагороди, на
що використано 330380,4 тис. грн., або 100 відсотків до
затверджених призначень на 2010 рік.

 У повному обсязі до зареєстрованих зобов'язань
виділено кошти на харчування учнів інтернатних зак)
ладів з розрахунку 34 грн. на один дітодень, придбання
інвентарю та обладнання, проведення поточного та ка)
пітального ремонтів приміщень закладів освіти облас)
ного підпорядкування.

На оплату комунальних послуг та спожитих енерго)
ресурсів закладами освіти очікується використати
45599,2 тис. грн., що забезпечить завершення року без
кредиторської заборгованості з оплати зазначених вит)
рат.

Видатки на виплату стипендій учням професійно)
технічних навчальних закладів та студентам вищих
навчальних закладів становитимуть 111575,9 тис.
грн.

На виконання "Програми розвитку освіти Львівщи)
ни на 2009—2012 роки" спрямовано 13753,9 тис. грн., з
яких шляхом надання субвенції місцевим бюджетам —
9882,9 тис. грн. та на духовне виховання дітей — 2755,6
тис. грн., на освіту дітей з особливими потребами — 15,3
тис. грн., професійний розвиток працівників освіти —
854,8 тис. грн., зміцнення матеріально)технічної і на)
вчальної бази дошкільних навчальних закладів — 49,3
тис. грн., інформатизацію системи освіти — 77,5 тис.
грн., поповнення бібліотек літературою і періодичними
виданнями — 118,5 тис. грн.

У вигляді субвенції з обласного бюджету місцевим
бюджетам на зміцнення матеріально)технічної і на)
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вчальної бази дошкільних навчальних закладів спря)
мовано 3724,6 тис. грн., поповнення бібліотек навчаль)
них закладів літературою та періодичними виданнями
— 379,1 тис. грн., розвиток мережі шкільних музеїв —
69,7 тис. грн., забезпечення загальноосвітніх навчаль)
них закладів навчально)методичними посібниками з
основ християнської етики — 247 тис. грн., розвиток
профільної освіти (спортивний напрям — хокей) — 99
тис. грн., забезпечення психолого)медико)педагогіч)
них консультацій корекційним обладнанням та діагно)
стичними матеріалами — 586,9 тис. грн., забезпечен)
ня шкіл сприяння здоров'ю, шкіл)сателітів та новобу)
дов спортивним інвентарем, обладнанням для спорт)
залів та спортмайданчиків — 749,7 тис. грн., зміцнен)
ня навчально)матеріальної бази опорних навчальних
закладів — 2998 тис. грн. та забезпечення загально)
освітніх навчальних закладів мультимедійними комп)
лексами — 1028,9 тис. грн.

Також проведено ряд заходів з підготовки уста)
нов освіти до роботи в осінньо)зимовий період. Зок)
рема, завершено ремонт першого поверху спального
корпусу у загальноосвітній санаторній школі № 1,
дахів у Червоноградській загальноосвітній школі)
інтернаті для дітей)сиріт, Бориславській та Вин)
никівській загальноосвітніх санаторних школах, Доб)
ромильській спецшколі)інтернаті, харчоблоку у Вин)
никівській загальноосвітній санаторній школі, спец)
школі)інтернаті № 4, Львівській спецшколі)інтернаті
№ 104 та Нагуєвицькій спецшколі)інтернаті, банно)
пральних комплексів у Львівській спецшколі)інтернаті
№ 104 та Львівському державному ліцеї з посиленою
військово)фізичною підготовкою ім.Героїв Крут, про)
ведено заміну водонапірної вежі та котельні зі вста)
новленням додаткового котла з теплопостачання у
Бориславській загальноосвітній санаторній школі,
замінено вікна на енергозберігаючі у Винниківській
загальноосвітній санаторній школі та Самбірському
педагогічному коледжі, проведено гідроізоляцію
фундаменту у Підкамінській спецшколі)інтернаті та
утеплено фасад навчального корпусу Львівського
державного ліцею з посиленою військово)фізичною
підготовкою ім. Героїв Крут.

На капітальні видатки установ професійно)техні)
чної освіти очікується використати 9106,3 тис. грн.,
або 100 відсотків річних призначень, з них на прид)
бання обладнання і предметів довгострокового кори)
стування — 3053,9 тис. грн., капітальний ремонт на)
вчальних закладів і гуртожитків — 6052,4 тис. грн. За
рахунок зазначених коштів придбано комп'ютерні
комплекси, обладнання для навчально)практичного
центру, обладнання для котелень; проведено капі)
тальний ремонт котелень, систем опалення, водопо)
стачання у 9 професійно)технічних навчальних закла)
дах, дахів та покрівель у 14 професійно)технічних
навчальних закладах.

У звітному періоді проведено оздоровлення усіх
вихованців загальноосвітніх шкіл)інтернатів обласного
підпорядкування на суму 5861 тис. грн.

Для виплати державної соціальної допомоги на
дітей)сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклу)
вання, грошового забезпечення батькам)вихователям і
прийомним батькам за надання соціальних послуг у ди)

тячих будинках сімейного типу та прийомних сім'ях за
принципом "гроші ходять за дитиною" у 2010 році очі)
кується використати 6284,2 тис. грн. субвенції з держав)
ного бюджету.

На утримання установ охорони здоров'я обласного
підпорядкування у 2010 році очікується використати
633789 тис. грн., або 99,5 відсотків до планових при)
значень з урахуванням змін. З них, за загальним фон)
дом — 594760,3 тис. грн., або 99,3 відсотків, спеціаль)
ним — 39028,7 тис. грн., або 102,2 відсотків планових
призначень.

У порівнянні з 2009 роком видатків на галузь про)
ведено на 126484 тис. грн., або 24,9 відсотки більше.

Протягом звітного періоду заклади охорони здоро)
в'я обласного підпорядкування в повному обсязі забез)
печили потребу в коштах на оплату праці, із урахуван)
ням вимог постанови Кабінету Міністрів України від 29
грудня 2009 року № 1418 "Про затвердження Порядку
виплати надбавки за вислугу років лікарям і фахівцям з
базовою та неповною вищою освітою державних та
комунальних закладів охорони здоров'я". На цю мету
використано 370485,2 тис. грн., або 100 відсотків до пла)
нових показників.

У повному обсязі забезпечено також потребу в кош)
тах на комунальні послуги та енергоносії, на що спря)
мовано 50533,1 тис. грн., або 92,7 відсотки.

На придбання медикаментів і перев'язувальних за)
собів спрямовано 84744,3 тис. грн., продуктів харчуван)
ня — 26844,8 тис. грн.

Середні витрати на харчування одного хворого у
день становили 9,2 грн., медикаменти — 14 грн.

У 2010 році видатки на придбання медичного об)
ладнання і предметів довгострокового користування
склали 23554,6 тис. грн. За рахунок цих коштів прид)
бано аналізатор крові, холодильники, сушилки для
пралень, комп'ютери, прилади для фізіотерапії, комп)
ресор для магнітно)резонансного томографа, устатку)
вання хірургічне, ультразвукові лампи, комп'ютери, хо)
лодильники, санітарний автомобіль, електрокардіог)
рафи, набір пробних коригуючих лінз, офтальмоскоп
тощо.

На капітальний ремонт приміщень обласних ліку)
вально)профілактичних установ протягом року виділе)
но 7316,1 тис. грн. За рахунок зазначених коштів про)
ведено ремонт системи електропостачання стаціонар)
ного відділення Старосамбірського протитуберкульоз)
ного диспансеру, ремонт операційної в обласній дитя)
чо)клінічній лікарні "Охматдит", ремонт котельні Жида)
чівського протитуберкульозного диспансеру, ремонт
даху, котельні та гідроізоляцію стін обласного центру
служби крові, ремонт пральні та котельні обласної
інфекційної лікарні, ремонт даху наркологічного дис)
пансеру тощо.

У 2010 році на реалізацію обласних програм у га)
лузі охорони здоров'я спрямовано 6538,3 тис. грн. (з
яких субвенція міському бюджету м. Львова — 130 тис.
грн.). Із зазначених коштів на реалізацію програм "За)
безпечення дітей)інвалідів області життєво необхідни)
ми медичними препаратами замісної терапії на 2007 —
2011 роки" спрямовано 1700 тис. грн., "Стратегія подо)
лання материнської і дитячої смертності у Львівській
області на 2007—2011 роки" — 2492,3 тис. грн., "Роз)
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виток телемедичної мережі на 2007—2011 роки" —
225,9 тис. грн., "Розвиток первинної медико)санітарної
допомоги на засадах сімейної медицини до 2011 року"
— 2120,1 тис. грн.

На утримання установ соціального забезпечен)
ня і проведення заходів із соціального захисту на)
селення (без урахування субвенцій з державного
бюджету та видатків на утримання установ і прове)
дення заходів у галузі молодіжної політики) за за)
гальним і спеціальним фондами очікується викорис)
тати 71515,7 тис. грн., або 100,2 відсотка до плано)
вих призначень з урахуванням змін на 2010 рік, з них
за загальним фондом — 57200,2 тис. грн., або 99,3
відсотків, спеціальним фондом — 14315,5 тис. грн.,
або 104,1 відсотки.

У порівнянні з 2009 роком видатків на галузь про)
ведено на 3103,8 тис. грн., або 4,5 відсотки більше.

На утримання будинків)інтернатів для літніх лю)
дей та інвалідів системи соціального захисту, ма)
лолітніх інвалідів та навчання і трудове влаштування
інвалідів (Самбірського профтехучилища)інтернату)
у 2010 році за загальним і спеціальним фондами очі)
кується використати 68032,9 тис. грн. (100,1 відсот)
ка), що на 14271,2 тис. грн., або 26,5 відсотків більше
аналогічного періоду 2009 року. З них, за загальним
фондом — 53795,8 тис. грн., або 99,2 відсотківа до
планових призначень з урахуванням змін на 2010 рік,
спеціальним фондом — 14237,1 тис. грн., або 103,5
відсотків.

На функціонування притулку для дітей служби у
справах дітей облдержадміністрації за загальним і
спеціальним фондами у 2010 році очікується вико)
ристати 1472 тис. грн. (99,7 відсотка) відповідно до
потреби. У порівнянні з 2009 роком зазначених ви)
датків проведено на 304,3 тис. грн. або 26,1 відсот)
ка більше.

У 2010 році на утримання центру моніторингу (об)
робку інформації з нарахування та виплати допомог і
компенсацій) за загальним фондом очікується викори)
стати 1415,3 тис. грн. або 98,3 відсотка до річних при)
значень, що на 188 тис. грн. більше за відповідний по)
казник 2009 року.

На інші видатки соціального захисту населення —
реалізацію програми дофінансування на конкурсних
засадах мікропроектів, які фінансуються з різних дже)
рел, щодо покращення якості життя соціально незахи)
щених груп населення області, затвердженої рішенням
сесії обласної ради від 13.07.2010 року №1285, — очі)
кується засвоїти 195,6 тис. грн., або 97,8 відсотків, що
більше на 27,8 тис. грн., або 16,1 відсотків видатків 2009
року.

У 2010 році на інші програми соціального захис)
ту дітей відповідно до затвердженого головою об)
ласної ради та головою облдержадміністрації пла)
ну заходів стосовно запобігання дитячій бездогляд)
ності очікується використати 147,5 тис. грн. або 100
відсотків, що на 1,5 тис. грн. менше у порівнянні з
2009 роком.

На фінансову підтримку громадських організацій
інвалідів і ветеранів очікується використати 221 тис. грн.,
або 98,2 відсотків до річного плану, що на 89,4 тис. грн.,
або 67,9 відсотків більше, ніж у 2009 році.

У 2010 році видатки на встановлення телефонів
інвалідам І та ІІ груп відповідно до поданих телеко)
мунікаційними організаціями головному управлінню
праці та соціального захисту населення облдержадмі)
ністрації — головному розпоряднику коштів, актів ви)
конаних робіт і розрахунків — очікується використа)
ти 24,9 тис. грн.

 Протягом 2010 року відповідно до затверджених
і наданих з обласного бюджету місцевим бюджетам
області обсягів субвенцій на пільгове медичне обслу)
говування громадян, які постраждали внаслідок Чор)
нобильської катастрофи, компенсаційні виплати реа)
білітованим громадянам, допомоги на догляд за інва)
лідом І чи ІІ групи внаслідок психічного розладу, по)
ховання учасників бойових дій та інвалідів (у тому
числі учасників національно)визвольних змагань),
компенсаційні виплати інвалідам на бензин, ремонт,
техобслуговування автотранспорту та транспортне
обслуговування, надання допомоги малозабезпече)
ним громадянам області за розпорядженнями голо)
ви обласної ради і голови обласної державної адмініс)
трації та надання разової грошової допомоги ветера)
нам Української Повстанської Армії в загальному
обсязі 15396 тис. грн. очікуються видатки на прове)
дення зазначених виплат, компенсацій та витрат в сумі
15057,3 тис. грн., або 97,8 відсотків. У порівнянні з
відповідним періодом минулого року зазначених ви)
датків проведено на 1752,6 тис. грн., або 13,2 відсот)
ків більше [2; 3].

ВИСНОВКИ З ДАНОГО ДОСЛІДЖЕННЯ І
ПЕРСПЕКТИВИ ПОДАЛЬШИХ РОЗВІДОК У
ДАНОМУ НАПРЯМІ

Таким чином, необхідно передбачити субвенцію
місцевим бюджетам на виконання судових рішень у ча)
стині виплати допомоги по догляду за дитиною до до)
сягнення нею трирічного віку у розмірі прожиткового
мінімуму, встановленого для дітей віком до 6 років
відповідно до Закону України "Про державну допомо)
гу сім'ям з дітьми", розглянути на державному рівні пи)
тання охоплення спеціальною освітою дітей, хворих на
аутизм та передбачити для області при формуванні роз)
рахункових показників на 2011 рік видатки з їх утриман)
ня в розмірі 700 тис. грн., а також передбачати понад
формульний розподіл ресурсу цільові кошти на прид)
бання матеріалів для проведення гемодіалізу, дорого)
вартісне лікування інфекційних хвороб та придбання
спеціалізованого санітарного транспорту для оснащен)
ня пунктів швидкої медичної допомоги Львівщини в сумі
87,5 млн грн. [4].
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