
Інформація 

про виконання обласного бюджету Харківської області 

 станом на 22.06.2015 року 

(за оперативними даними) 
 

Станом на 22.06.2015 року до обласного бюджету (без урахування власних 

надходжень) надійшло доходів в сумі 3044,2 млн.грн.  

До загального фонду (без урахування трансфертів) надійшло доходів в сумі 

457,0 млн.грн.  

Доходів спеціального фонду (без урахування трансфертів) одержано 

0,9 млн.грн. 

Субвенцій з державного бюджету надійшло в сумі 2585,6 млн.грн., з них: 

- освітня субвенція – 169,4 млн.грн.; 

- медична субвенція – 609,9 млн.грн; 

- на підготовку робітничих кадрів – 144,7 млн.грн.; 

- на придбання витратних матеріалів для закладів охорони здоров'я та 

лікарських засобів для інгаляційної анестезії – 0,2 млн.грн.; 

- на придбання медикаментів та виробів медичного призначення для 

забезпечення швидкої медичної допомоги – 2,1 млн.грн.; 

- на виплату допомоги сім'ям з дітьми, малозабезпеченим сім'ям, інвалідам з 

дитинства, дітям-інвалідам, тимчасової державної допомоги дітям та допомоги по 

догляду за інвалідами І чи ІІ групи внаслідок психічного розладу –                          

1078,7 млн.грн.; 

- на надання пільг та житлових субсидій населенню та компенсацію за 

пільговий проїзд окремих категорій громадян – 555,9 млн.грн.; 

- на виплату державної соціальної допомоги на дітей-сиріт та дітей, 

позбавлених батьківського піклування, грошового забезпечення батькам-

вихователям  і прийомним батькам за надання соціальних послуг у дитячих 

будинках сімейного типу та прийомних сім'ях за принципом "гроші ходять за 

дитиною" – 22,2 млн.грн.; 

- на часткове фінансування дитячо-юнацьких спортивних шкіл, які до 2015 

року отримували підтримку з Фонду соціального страхування з тимчасової втрати 

працездатності – 2,5 млн.грн. 

З обласного бюджету перераховано реверсну дотацію  державному бюджету 

в сумі 2,1 млн.грн. 

З метою ефективного управління бюджетними коштами та недопущення 

дебіторської і кредиторської заборгованості, фінансування запланованих видатків 

обласного бюджету проводилось в межах взятих розпорядниками коштів 

бюджетних зобов’язань відповідно до встановленого порядку казначейського 

обслуговування видатків місцевих бюджетів.  

Фінансування видатків обласного бюджету проведено на суму                      

2898,1 млн.грн., з них, в першу чергу, кошти спрямовувались на захищені статті 

витрат, а саме: на оплату праці – 627,3 млн.грн.; на медикаменти – 71,9 млн.грн.; 

видатки на харчування – 45,0 млн.грн.; на оплату енергоносіїв – 145,8 млн.грн.; 

стипендії, пенсії, допомоги та інші виплати населенню – 45,8 млн.грн.; трансферти 

місцевим бюджетам – 1680,7 млн.грн. 

Станом на 22.06.2015 року прострочена заборгованість по виплаті заробітної 

плати працівникам бюджетних установ відсутня. 
 

 


