
Iнформацiя
про виконання обласного бюджету XapKiBcbKoi областi

станом на 19.07.202l року
(за оперативними даними)

Станом на 19.07.2021 року ло обласного бюдхсеry надiйrцло доходЪ в cyMi
3 64|,7 мJIн.црн, зокрема:

,Що загального фонду (без урасув€lння трансфертЬ) надiйrшrrо l 927,l мjIн.грн.

,ЩоходЬ спецiального фонщr (без урахуваншI трансфертiв) одержано 121,8 IиJIн.грн.

.Щодаткова дотацiя з держ€lвного бюдкеry мiсцевим бюдд<ет€lIч1 на здйсненнrI
передчtню( з державного бюддеry вrrдаткiв з утриманшI закJIадiв освiти та охорони
здоров'я надifuuла в cpli 191,6IчIJIн.грн.

Базова дотацiя надiйrrша в cyMi 23,1 млн.грн.
Субвенцiй з державItого та iнших бюдкетiв надiйIrшrо | З77,8 млн.грн, з них:
- освiтня субвенцiя -З68,4 мJш.грн;
- на надашuI державноI пiдгримки особам з особлпавими освiтнiми потребами -

11,0 шлгпr.грн;

- на здйсненIuI заходЬ щодо соцiально-економiчrrого розвитку окремих територiй
- 15,2 IиJI}I.грн;

- на здЙсненнrI пiдтршчrки окремих закгlадiв та засодiв у системi охорони здоров'я -
207,9 мJш.грн;

- на заход{, спрямов€!нi на боротьбу з гострою респiраторною хворобою
COVID-l9, спричиненою KopoHaBipycoM SARS-CoV-2, та iT наслiщами пiд час
н€tвч€IJьного процесу у зtlкJIад€ж зага.гьноТ середньоi освiти - 15,0 IчtJш.грн;

- на проекгнi, булЬельно-ремонттIi роботи, прлцбаrтrrя житла та пршrлiщень дIя
РОЗВI,ШКу сiмеЙних та iшцюr форм виховЕtнIш, наблlокенID( до сiмеfoпоq та забезпечешuI
ЖИТЛоМ дiтеЙ-сирiт, дiтей, позбавлелпо< батькiвського пiкггуванIuI, осiб з Тх числа -
8,6 rrлrпr.грн;

- на ВиIшату грошовоТ компенсацii за належнi дlя отрим€lннrl жlалi примiщеннrl дIя
ДlЯ СiмеЙ 1"rасrшкiв бойовшс дiй на територii irшlих держав, дгrя осiб з iлшалiднiстrо
I-II ГРУгша З тIисла 1^rаснlжiв бойових дiй на територii iлшllаl держав, iнвалiднiсть яких
ПОв'яЗана з перебуваннrIм у цlос держ€lв€lх та якi потребують полiпшенIuI житлових умов
- 4,0 r,IJtrI.грн;

- на реалiзацiю iнфраструкгурнlа< проекгiв та розвиток об'екгiв соцiагlьно-
IryJbTypHoT сфери - 65,6 млн.грн;

- на реагriзацiю проекгiв в p€tN{Kilx Надзвичайноi кредl,лтноi процр€}Nlи ця
вiдlовлеrrrrя Украi'rш - З,7 I![Ilrr.грн;

- на фiнансове забезпечешilI булiвнlтlтва9 реконструкцil, ремоЕry i угримаrтrrя
аВТОМОбЬшоr дорiг загаJьного корисryванIuI мiсцевого значенIuI, вулиць i дорiг
коtvtунальноI власностi у населенIlD( ггуIil(тzlх - 665,0 IuJIII.грн;

- СУбвенцiТ на виконttншI irrвестицifuiш< проекгiв та iншi субвенцiI з мiсцевюr
бюддtетЬ - lЗ,4 IчIJIн.грн.

Надtодкення грtlнтовLD( коцrгЬ - 0,3 млпr.грн.
ФiнаrrсувtlншI зilш€шованих вlцажiв обласного бюддсету провод{ться в межaх

ВЗЯТI]D( РОЗПОряДilп(€lшIи коцIтiв бюддсетних зобов'язаЕь вiдгrовiдrо до встановленого
порядку казначейського обсJгуговуванIUI видаткiв мiсцевю< бюджsтiв.

Щирекгор Щепартамеrrry
фiнансЬ ХаркЬськоТ обласноТ
державноi адлiнiстрацiТ


