
Iнформацiя
про викоtIання обласного бюджету xapkiBcbkoi областi

cTatIoM на 12.07,2021 року
(за оперативними даними)

СтаноМ на |2.07.2021 року лО обласногО бюдтсеrУ надiйшло доходiв в cyMi
З 571l,2 млн.грн, зоIФема:

ЩО Загального фонду (без урахування трансфертiв) надiйшло 1 В79,2 млн.ц)н.
!оходiв спецiального фонду (без ypaxyBaнHrl трансфертiв) одержано |2О,7 м:лн.грн.
ЩодаткоВа дотацiя з лержавного бюджеry мiсцевим бюджетам на здiйiснення

переданих з державного бюджеry видаткiв з утриманнJI закладiв освiти та охорони
здоров'я надiйшла в cyMi 191,6 млн.грн.

Базова дотацiя надiйпrла в cyMi 23,1 млн.грн.
Субвенцiй з державного та iнших бюджетiв надiйшrло 1 з56,3 млн.грн, з нр,гх:
- освiтrrя субвенцiя - З58,0 млн.грн;
- на наданнrI державноI пiдтримки особам з особливими освiтнiми

11,0 млн.грн;
потребами -

- на здiйСненIUI заходiв щодо соцiально-економiчного розвитку окремих теlэиторiй
- 15,2 млн.|рн;

- на здiйСненнrl пiдтримКи окремИх закладiВ та заходiв у системi охорони здсlров'я -
196,8 млн.|рн;

- на заходи, спрямованi на боротьбу з гострою респiраторною хворобою CovID-
19, спричиненою KopoHaBipycoM SARS-Coy-2, та iT наслiдками пiд .ri. ,ruu.r-ьного
процесу у закладах загальноi середнъоТ освiти _ 15,0 млн,грн;

- на проектнi, будiвельно-ремонтнi роботи, придбання житла та примiщень дJuI
розвиткУ сiмейних та iнших фор' ВlгхоВаннJI, наближених до сiмейних, та забезпtеченнrl
я{итлом дiтей-сирiт, дiтей, позбавлених батькiвського Пiкгц.ванrrя, осiб з iх числа -
8,6 млн.грн;

- на виIшаry грошовоТ компенсацiТ за належнi шrя отримашuI жилi примiщення для
для сiмей уrасникiв бойових дiй на територiт iнших дер}кав, дтя осiб з iнъалiднiстю I-II
груГIи з числа 1^rасникiв бойових дiй на територii iнших держав, iнвалiднiсть яких
пов'язана з перебуванням У цих державах та якi потребуютъ полiпшеннrl житлових умов
- 4,0 млн,грн;

- на реалiзацiю iнфраструкryрних проектiв
культурноi сфери - 65,6 млн.грн;

та розвиток об'сктiв соцiально-

- на реалriзацiю проектiв В рамках Надзвичайноi кредитнот програми дJuI
вiдновленrrя Украiни - З,7 млн.грн;

- на фiнансове забезпечення булiвничтва, реконструкцiL ремонту i утримання
автомобiЛьниХ дорiГ заг.шьногО користуваншI мiсцевогО ."uob"*, вулицъ- i дорiг
ком}т{алЬноi власностi у населених пунктах _ 665,0 млн.грн;

- субвенцii на виконаннrI iнвестицiйних проектiв та iншi субвенцii з мiсцевих
бюдrкетiв - 1З,4 млн.грн.

Надхош<еннrI грантових коштiв - 0,3 млн.грн,
Фiнансуваннrl запланованих видаткiв обласного бюджеry проводиться в мея(ах

взятих розпорядниками коштiв бюдlкетних зобов'язанъ вiдповiдно до встановленого
порядкУ казначейського о бслгутовув анIш влцаткiв мiсцевих бюдrкетiв.
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