
довIдItА
про виконання бюджеry областi за сiчень  жовтен ь 202l року

(за оперативними даними)

У ЦiЛОМУ До зведеного бюджету областi з урахуванням трансфертiв за
сiчень  жовтень2021 року надiйшло доходiв 28 693,0 млн грн.

.Щоходiв до загального фонду (без урахування трансфертiв) надiйшло у
cYMi 20 4ЗI,2 Млн грн або 102,7Уо до плану на сiчень  жовтень. У порiвняннi з
ВiДПОВiДним перiодом 2020 року надходження збiльшились на З бlg,g млн грн
або на 2I,5o^.

щоходiв спецiальцого фонду (без урахування трансфертiв) одержано
756,9 млн |рн.

У повнОму обсязi до плану на перiод з державного бюджету мiсцевим
бЮДЖеТаМ ОбЛаСтi надiйшли: базова дотацiя у cyMi 477,g млн грн, додаткова
дотацiя на здiйснення переданих з державного бюджету видаткiв з утримання
закладiв освiти та охорони здоров'я  273,7 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  249,3 млн грн.

реверсна дотацiя з мiсцевих бюджетiв областi повнiстю перерахована до
державного бюджеry у cyMi 401,1 млн грн.

.Що бюдЖету облаСтi надiйшло цiльових субвенцiй з державного бюджеry
у cyMi б 502,7 млн грн.

у повному обсязi до плану на сiченьжовтень надiшли кошти ocBiTHboi
субвенцii (4 548,8 млн грн); на реалiзацiю iнфраструктурних проектiв та
розвиток об'ектiв соцiагrьно  культурноТ сфери (26о,9 млн грн); на ре€lлiзацiю
програми "Спроможна школа для кращих результатiв'' (l3,9 млн грн); на
створення навч€Illьнопрактичних центрiв cyracHoi професiйноi (професiйно
технiчноi) освiтИ (2,4 мlп грн); на проектнi, будiвелъноремо"r"i роботи,
придбання житла та примiщень для розвитку сiмейних та iнших форм
вихованНя, наблиЖениХ до сiмейнуж, та забезпеченнrI житлом дiтейсирiт, дiтей,
позбавлених батькiвсъкого пiклування, осiб з ik числа (2о,з млн грн); на
здiйснеНня захоДiв щодО соцiагrъноекономiчного розвитку окремих територiй
(154,3 млн грн); на здiйснення заходiв щодо пiдтримк" ,.р".орiй, що .*""
негативногО впливУ внаслiдоК збройногО конфлiкту на сходi Украiни
(2,4 млн грн); на розвиток мережi центрiв надання адмiнiстративних послуг
(2,з млн грн); на надання державноi пiдтримки особам з особливими освiтнiми
потребаМи (14,8 млн грн); на ре€lлiзацiю заходiв, спрямованих на пiдвищення
доступностi широкосмугового доступу до IHTepHery в сiльськiй мiсцевостi
(19,5 млн грн); на ствОреннЯ мережi спецiалiзованих служб пiдтримки осiб, якi
постраждали вiд домашнього насильства та/або насильства за ознакою cTaTi
(1,t млн грн); на заходи, спрямованi на боротьбу З гострою респiраторноюхворобою CovIDlg, спричиненою KopoHaBipycoм SдкSсоVZ, ,Ъ ii
наслiдками пiд час навчЕLльного процесу у закладах загальноi середньот освiти
(25,5 млн грн); на виплату грошовоi компенсацii за н€UIежнi для отримання жилi



ПРИМiЩенНя для сiмеЙ учасникiв бойових дiй на територii iнших держав,
ВИЗНаЧеНИХ У абзацi першому пункту 1 cTaTTi 10 Закону УкраIни "Про статус
BeTePaHiB вiЙни, гарантii ik соцiального захисту", для осiб з iнвалiднiстю III
ГРУПИ З ЧИСЛа УЧаСникiв боЙових дiЙ на територii iнших держав, iнвалiднiсть
ЯКИХ НаСТаЛа Внаслiдок поранення, контузiI, ка.пiцтва або захворювання,
ПОВ'ЯЗаниХ З перебуванням у цих державах, визначених пунктом 7 частини
дрУгоТ cTaTTi 7 Закону Украiни "Про статус BeTepaHiB вiйни, гарантii ix
СОЦiаЛЬнОго Захисту", т& якi потребують полiпшення житлових умов
(4,0 Млн грн); на проведення виборiв депутатiв мiсцевих рад та сiльськихо
селищних, мiських голiв (16,6 млн грн); на забезпечення якiсноi, сучасноi та
ДОСТУПНОi Загальноi середньоi освiти <<Нова украiЪська школа>> (74,| млн грн);
на фiнансове забезпечення будiвництва, реконструкцii, ремонту i утримання
автомобiльних дорiг загального користування мiсцевого значення, вулиць i
дорiг комунЕtгIьноi власностi у населених пунктах (989,9 млн грн).

КоштИ субвенцii на здiЙсненнЯ пiдтримКи окремих закладiв та заходiв у
системi охорони здоров'я надiйшли в cyMi _ 295,7 млн грн; на розроблення
комплексних планiв просторового розвитку територiй територiшrьних громад 
2,5 млн грн; на реагriзацiю проектiв ремонтно  реставрацiйних та
консервацiйних робiт пам'яток культурнот спадщини, що перебувають у
комунаrrьнiЙ власностi _ 7,9 млн грн; MicbKoMy бюджеry MicTa Харкова на
подовжеНня третЬоi лiнii метрополiтену _ I2,3 млн грн або 4|Yо до плану на
перiод.

субвенцiя з державного бюджету на реалiзацiю проектiв в рамках
надзвичайноI кредитноi програми для вiдновленнjl Украiъи зарахована в cyMi
33,5 млн грн.

Бюджетнi кошти В областi спрямовУв€UIись, У першу чеРЦ, на
фiнансування видаткiв на виплату заробiтноi плати, orrnury спожитих
енергоносiтв та комун€rльних послуг, продукти харчування, медикаменти, iншi
захищенi та соцiально важливi видатки.

Станом на 01 .l|.2021 (за оперативними даними мiсцевих фiнансових
органiв областi) прострочена заборгованiсть по виплатi заробiiноi плати
працiвникаМ бюджетниХ установ, що фiнансуються з мiсцевих бюджетiв,
вiдсутня.

до обласного бюджеry з урахуванням трансфертiв у сiчнi  жовтнi
202]l року надiйшло доходiв 5 82|,2 млн грн.

,Що загаrrьногО фондУ (без урахування трансфертiв) надiйшло доходiв у
cyMi 3 025,8 млн грН або 105,5Уо ДО планУ на перiоД. У порiвняннi з вiдповiдним
перiодоМ 2020 рокУ надходЖеннЯ збiльшиЛись на 57З,4 грн або на2З,4Yо.

.щоходiв спецiального фо"ду (без урахування трансфертiв) одержано
199,1 млн грн.

Сергiй ОВСЯННIКОВЩиректор .Щепартаменту


