
Iнформацiя
про виконання обласного бюджету XapKiBcbKoi областi

станом на 05.07.2021 року
(за оперативними даними)

Станом на 05.07"2021 рокУ до обласного бюдтtету надiйшло доходiв в cyMi
З З0'|,1 млн.грн, зокрема:

Що загального фонду (без урахування трансфертiв) надiйtшло
1 806,7 млн.грн,

ЩОХОДiВ СПецiального фонду (без урахування трансфертiв) одер)кано
||7,(i млн.грн.

ЩОДаТкова дотацiя з державного бюджету мiсцевим бюджетам на здiйснення
ПеРе/ЦаНИХ З ДеРЯ(аВноГо бюдrкету видаткiв з утримання закладiв освiти та охоpони
здорtэв'я надiйшла в cyMi 191,6 млн.грн.

Базова дотацiя надiйшла в cyMi 21,9 млн.грн,
Субвенцiй з державного та iнших бюдrкетiв надiйшло 1 169,0 млн.грн, з них:
- освiтня субвенцiя - З58,0 млн.грн;
- На НаДання державноi пiдтримки особам з особливими освiтнiми потребами

- 11,t0 млн.грн;
- на здiйснення заходiв щодо соцiально-економiчного розвитку окремr>(

тери:горiй - |5,2 млн.грн;
- на здiйснення пiдтримки окремих закладiв та заходiв у системi охоllони

здор<lв'я - 196,8 млн.грн;
- на заходи, спрямованi на боротьбу з гострою респiраторною хворо|бою

CovID-l9, спричиненою KopoHaBipycoм SARS-Coy-2, та ii наслiдками пiд час
навчilльного rтроцесу у закладах заг.Lльноi середньоТ освiти - 15,0 млн.грн;

- на проектнi, будiвельно-ремонтнi роботи, придбання житла та примiлцень
для I)озвитку сiмейних та iнших фор, виховання, наблиlкених до сiмейни>l, та
забезпечення житЛом дiтеЙ-сирiт' дiтей' позбавлених батЬкiвсъкогО ПiКлlrвання,
осiб з ik числа - 8,6 млн.грн;

- на реЕLлiзацiю iнфраструктурних проектiв та розвиток об'ектiв соцiально-
кулыгурноТ сфери - 65,6 млн.грн;

- на реалiзацiю проектiв в рамках Надзвичайнот кредитноi програми для
вiднс,влення УкраТни - З,7 млн.грн;

- на фiнансове забезпечення булiвничтва, peкoHcTpyKuiT, ремонту i утримання
автоплобiЛьниХ дорiГ загаJIьноГо користУваннЯ мiсцевогО значення, uуrr"цi i дорiг
комунzlлЬноi власностi У населених пунктах - 481,7 млн.грн;

- субвенцii на виконання iнвестицiйних проектiв та iншi субвенцiТ з мiсцевих
бюдтсетiв - |З,4 млн.грн.

-Надходження грантових коштiв - 0,З млн.грн.
rФiнансування запланованих видаткiв обласного бюджету tIроводиться в

межах взятих розпорядниками коштiв бюджетних зобов'язань вiдповiдно до
встаЕовленого порядку казначейського обслуговування видаткiв мiсцевих
бюдNсетiв.
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