
Iнформацiя
про виконання обласного бюджеry XapKiBcbKoi областi

станом на 0б.09.2021 року
(за оперативними даними)

СТаНОм на 06.09.202l року до обласного бюджету надiйшло доходiв в cyMi
4 811,0 млн.грн, зоIФема:

пЩО загального фонлу (без ypaxyвaнIul трансфертiв) налiйшло2 453,4 мJIн.грн.

,Щоходiв спецiального фонлу (без урахуваншI трансфертiв) одержано 1б2,0 млн.грн.
ЩОДаТКОва дотацiя з державного бюджеry мiсцевим бюджетам на здiйснення

переданих 3 державного бюджчгу видаткiв з уцриманшI закJIадiв освiти та охорони здоров'я
надiйrшла в cyMi 246,З млн.грн.

Базова дотацiя надiйшша в cyMi 29,2 млн.грн.
СУбвенцiй з державного та iнших бюджетiв надiйшло 1 919,8 млн.грн, з них:
- освiтня субвенцiя - 4|7,2 млн.грн;
- На НаДаННrI ДеРжавноТ пiдтримки особам з особливими освiтнiми

13,5 пллн.грн;
потребами -

- на здiйСненIUI заходiВ щодО соцiальнО-економiчного розвитку окремих територiй -
33,0 пtлн.грн;

- на здiйСненtUI пiдгримкИ оIФемих закладiв та заходiв у системi охорони здоров'я -
241^,I млн.грн;

- на заходи, спрямованi на боротьбу з гострою респiраторною хворобою
соиD- 1 9, спричиненоЮ KopoHaBipycoм SARS-CoV -2, TaiT наслiдками пiд час навчiцьного
процс)су у закпадzж зага.гtьноi середньоi освiти - 18,0 млн.грн;

- на проекгнi, будiвельно-ремонтнi роботи, придбання житла та примiщень дJuI
розвитку сiмейних та iншроr форм вихованIuI, наближених до сiмейних, Ti забезпеченtul
житл()м дiтей-сирiт, дiтей, позбавлених батькiвського пiклlуванrrя, осiб з ix числа -
l4,7 rчIлн.грн;

- на виплату грошовоi компенсацiТ за ЕаJIежнi длrя отримашш жилi примiщенrrя для
дlя сiмеЙ уrасникiв бойовшс дiй на територiТ iнших держав, дrя осiб з iнвшriднiстю
I-II цlупи 3 числа 1"lасникiв бойових дiй на територii iнших держав, iнва.гliднiсть яких
пов'я:]ана з перебуВанtUIм У цих державах та якi потребують полiпшенtUI житловI,о( умов -
4,0 млrн.грн;

- на реа.гliзацiю iнфраструкryрних проекгiв та
сфери -I79,0 мJIн.|рн;

розвиток об'скгiв соцiально-кульryрноТ

- на реалiзацiю проекгiв в рамках Надзвичайноi кредитноi програми дtя вiдновленнrl
УкраТни - 22,9 млн.црн;

- на забезпеченнrI якiсноi, cl"racHoi та доступноi загальноi середньоi освiти <нова
украiнська школa)) - 7 4,1 Iч[лн.грн;

- на фiнансове забезпеченrrя будiвницгва, реконструкцii, ремоrrry i угриманrrя
автомобiЛьниХ дорiГ зitг€lльногО користуванIUI мiсцевогО з"ur.*r*, вулиць 

-i 
дорiг

комун€lльноi власностi у населених tryнкtах _ 885,5 млн.|рн;
- субвенЦii на виконilнIUI iнвестицiйних проекгiв та iншi субвенцiТ з мiсцевшх

бюджgгiв - 1б,8 млн.грн.
LIадходженшI граIrтовlD( коштiв - 0,3 млн.грн.
<DiHaHcyBaHIu запланованIо( видаткiв обласного бюджоry проводитъся в межах взятих

розпорядниками коштiв бюджетншс зобов'язань вiдповiдно до встановленого порядку
казна,rейського обслуговуванIш видаткiв мiсцевих бюджетiв.

Щиректор .Щепартап,rеrrry


