
про виконання бюджету областi за сiченьчервень 202l року
(за оперативними даними)

В ЦiЛОМУ ДО ЗВеденого бюджету областi з урахуванням трансфертiв за
сiченьчервень 202| року надiйшло доходiв Iб 69З,4 млн грн.

щоходiв до загального фонду (без урахування трансфертiв) надiйшло уcyMi 11 бt0,3 млн грн або 1

(+1 320,8 млн грн). У порiвняннi
надходження збiльшились на 22З\,3

Щоходiв спецiального фонду (без урахування трансфертiв) одержано
45З,7 млн грн.

У ПОВНОМУ обсязi до плану на перiод з державного бюджету мiсцевим
бЮДЖеТаМ областi надiйшли: базова дотацiя у cyMi 286,8 млн грн, додаткова
дотацiя на здiйснення переданих з державного бюджету видаткiв з утримання
закладiв освiти та охорони здоров'я  164,2 млн |рн, додаткова дотацiя на
компенсацiю втрат доходiв мiсцевих бюджетiв внаслiдок наданих державою
податкових пiльг зi сплати земельного податку суб'ектам космiчноi дiяльностi
та лiтакобудування  149,6 млн грн.

реверсна дотацiя з мiсцевих бюджетiв областi повнiстю перерахована до
державного бюджету у cyMi 240,7 млн грн.

ЩО бЮДЖетУ областi надiйшло цiльових субвенцiй з державного бюджсеry
у cyMi 4 028,4 млн грн.

у повному обсязi до плану на сiченьчервень надiшли кошти ocBiTHboT
СУбВеНЦii (3 2|0,4 млн грн); на надання державноi пiдтримки особам з
особливими освiтнiми потребами (9,8 млн грн); на здiйснення пiдтримки
окремих закладiв та заходiв у системi охорони здоров'я (185,8 млнгрн); на
заходи, спрямованi на боротьбу з гострою респiраторною хворобою CovID19,
спричиненою KopoHaBipycoM SARSCoV2, та tt наслiдками пiд час навч€UIьного
процесу у закJIадах загЕLльноi середньоI освiти (12,0 млн грн); на проектнi,
будiвельноремонтнi роботи, придбання житла та примiщень для розвитку
сiмейних та iнших фор' виховання, наближених до сiмейних, та забезпечення
житлом дiтейсирiт, дiтей, позбавлених батькiвського пiклування, осiб з ix
числа (6,5 млн грн); на фiНансове забезпечення будiвництва, реконструкцiТ,
ремонту i утримання автомобiльних Дорiг заг€шьного користування мiсцевого
значення, вулиць i дорiг комунальноi власностi у населених пунктах
(481,7 млн грн); на здiйснення заходiв щодо пiдтримки територiй, що зазнаJIи
негативногО впливУ внаслiдоК збройного конфлiкту на сходi Украiни
(0,4 млн грн). Кошти субвенцii з державного бюджету MicbKoMy бюджету MicTa
Харкова на подовженнЯ третьоТ лiнii метропоЛiтенУ надiйшли в cyMi
12,З млн грн або 7,9 О^ до плану на перiод.

кошти субвенцii на реаrriзацiю iнфраструктурних проектiв та розвиток
об'ектiВ соцiагlьНо  кульТурноi сферИ (48,0 млн грн); на здiйснення заходiв
щодО соцiальНоеконоМiчногО розвиткУ окремиХ територiй (57,g млн грн)
надiйшли згiдно розпису державного бюджету.

довIдкА

|2,8Уо до плану на сiченьчервень
з вiдповiдним перiодом 2020 року

млн грн або на 2З,8ОА.

cyMi



КОШти сУбвенцii з державного бюджету на реаrriзацiю проектiв в рамках
НаДЗВичаЙноi кредитноi програми для вiдновлення Украiни зарахованi в cyMi
3,7 млн грн.

Бюджетнi кошти в областi спрямовув€uIись, в першу чергу, на
фiНаНСУВання видаткiв на виплату заробiтноi плати, оплату спожитих
енергоносiiЪ та комун€Lпьних послуг, продукти харчування, медикаменти, iншi
захищенi та соцiа.гtьно важJIивi видатки.

Що обласного бюджеry з урахуванням трансфертiв у сiчнiтравнi
202| року надiйшло доходiв З 2IЗ,0 млн грн.

,.Що зага_гrьного фо"ду (без урахування трансфертiв) надiйшло доходiв у
cyMi |790,1 млнгрн або |03,зуо до плану на перiод (+57,7 млнгрн). В
порiвняннi з вiдповiдним перiодом 2020 року надходження збiльшились на
З6|,4 млн грн або на 25,3Оh.

Щоходiв спецiального фо"ду (без урахування трансфертiв) одержано
l|7,2 млн грн.
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