
ДОВІДКА 

про виконання бюджету області за січень-серпень 2019 року 

(за оперативними даними) 
 

В цілому до зведеного бюджету області з урахуванням трансфертів за 

січень-серпень 2019 року надійшло доходів 24 500,3  млн. грн.  

Доходів до загального фонду (без урахування трансфертів) надійшло у 

сумі 12 824,4 млн. грн або 102,9% до плану на січень-серпень (+362,5 млн. грн). 

Доходів спеціального фонду (без урахування трансфертів) одержано 

744,6 млн. грн. 

У повному обсязі до плану на період з державного бюджету місцевим 

бюджетам області надійшли: базова дотація у сумі 204,9 млн. грн, додаткова 

дотація на здійснення переданих з державного бюджету видатків з утримання 

закладів освіти та охорони здоров’я – 554,1 млн. грн, додаткова дотація на 

компенсацію втрат доходів місцевих бюджетів внаслідок наданих державою 

податкових пільг зі сплати земельного податку суб'єктам космічної діяльності та 

літакобудування − 23,3 млн. грн.  

Реверсна дотація з місцевих бюджетів області повністю перерахована до 

державного бюджету у сумі 233,2 млн. грн. 

До бюджету області надійшло цільових субвенцій з державного бюджету 

у сумі 10 144,3 млн. грн.  

У повному обсязі до плану на січень-серпень надішли кошти освітньої 

(2 726,9 млн.грн) та медичної (2 615,5 млн.грн) субвенцій; на реалізацію заходів, 

спрямованих на підвищення якості освіти (44,5 млн.грн); на виплату грошової 

компенсації за належні для отримання жилі приміщення для внутрішньо 

переміщених осіб, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну 

цілісність України і брали безпосередню участь в антитерористичній операції, 

забезпеченні її проведення, для сімей осіб, визначених у абзаці 14 пункту 1 статті 

10 Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту" 

для осіб з інвалідністю I - II групи, які стали особами з інвалідністю внаслідок 

поранень, каліцтва, контузії чи інших ушкоджень здоров'я, одержаних під час 

участі у Революції Гідності, для сімей осіб, визначених абзацами 5 - 8 пункту 1 

статті 10 Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального 

захисту", для осіб з інвалідністю I - II групи, яка настала внаслідок поранення, 

контузії, каліцтва або захворювання, одержаних під час безпосередньої участі в 

антитерористичній операції, забезпеченні її проведення, здійсненні заходів із 

забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної 

агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях, для сімей 

учасників бойових дій на території інших держав (26,0 млн.грн.); на придбання 

комп’ютерного томографа для комунального закладу охорони здоров’я 

«Валківська центральна районна лікарня» (12,5 млн.грн); на придбання 

медикаментів та виробів медичного призначення для забезпечення швидкої 

медичної допомоги (6,4 млн. грн.); на формування інфраструктури об’єднаних 

територіальних громад (32,7 млн.грн); на придбання агіографічного обладнання 

(11,5 млн.грн); на відшкодування вартості лікарських засобів для лікування 

окремих захворювань (17,4 млн. грн); на придбання витратних матеріалів для 

закладів охорони здоров’я та лікарських засобів інгаляційної анестезії 
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(0,9 млн. грн); на модернізацію та оновлення матеріально-технічної бази 

професійно-технічних навчальних закладів (1,1 млн.грн); на надання державної 

підтримки особам з особливими освітніми потребами (13,8 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», оплату послуг із здійснення 

патронату над дитиною та виплату соціальної допомоги на утримання дитини в 

сім'ї патронатного вихователя, підтримку малих групових будинків 

(52,4 млн.грн.); на проведення виборів депутатів місцевих рад та сільських, 

селищних, міських голів (0,8 млн.грн); на забезпечення якісної, сучасної та 

доступної загальної середньої освіти «Нова українська школа» (57,3 млн.грн); на 

фінансове забезпечення будівництва, реконструкції, ремонту і утримання 

автомобільних доріг загального користування місцевого значення, вулиць і доріг 

комунальної власності у населених пунктах (537,4 млн. грн); на будівництво 

мультифункціональних майданчиків для занять ігровими видами спорту 

(4,4 млн.грн); на створення оперативно-диспетчерських служб, на реалізацію 

пілотного проекту щодо розвитку системи екстренної медичної допомоги у 

Вінницькій, Донецькій, Одеській, Полтавській, Тернопільській областях та м. 

Києві (4,1 млн.грн); на реалізацію заходів, спрямованих на розвиток системи 

охорони здоров’я у сільській місцевості (19,8 млн.грн); на проектні, будівельно-

ремонтні роботи, придбання житла та приміщень для розвитку сімейних та інших 

форм виховання, наближених до сімейних, та забезпечення житлом дітей-сиріт, 

дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа (20,1 млн.грн). 

Під фактично нараховані суми надійшли кошти субвенції на надання пільг 

та житлових субсидій населенню на оплату електроенергії, природного газу, 

послуг тепло-, водопостачання і водовідведення, квартирної плати (утримання 

будинків і споруд та прибудинкових територій), управління багатоквартирним 

будинком, поводження з побутовими відходами (вивезення побутових відходів) та 

вивезення рідких нечистот, внесків за встановлення, обслуговування та заміну 

вузлів комерційного обліку води та теплової енергії, абонентського 

обслуговування для споживачів комунальних послуг, що надаються у 

багатоквартирних будинках за індивідуальними договорами (1 830,5 млн.грн); на 

виплату допомоги сім'ям з дітьми, малозабезпеченим сім'ям, особам, які не мають 

права на пенсію, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, тимчасової 

державної допомоги дітям, тимчасової державної соціальної допомоги 

непрацюючій особі, яка досягла загального пенсійного віку, але не набула права 

на пенсійну виплату, допомоги по догляду за особами з інвалідністю І чи ІІ групи 

внаслідок психічного розладу, компенсаційної виплати непрацюючій 

працездатній особі, яка доглядає за особою з інвалідністю І групи, а також за 

особою, яка досягла 80-річного віку (1 981,8 млн. грн); на надання пільг та 

житлових субсидій населенню на придбання твердого та рідкого пічного 

побутового палива і скрапленого газу (38,7 млн.грн.). 

 З державного бюджету надійшли кошти субвенції на створення та ремонт  

існуючих спортивних комплексів при загальноосвітніх навчальних закладах усіх 

ступенів (5,9 млн.грн); на здійснення заходів щодо соціально-економічного 

розвитку окремих територій (54,0 млн.грн); на здійснення заходів щодо підтримки 
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територій, що зазнали негативного впливу внаслідок збройного конфлікту на 

сході України (0,9 млн.грн). 

Кошти субвенції з державного бюджету на реалізацію проектів в рамках 

Надзвичайної кредитної програми для відновлення України зараховані в сумі    

26,8 млн.грн. 

Бюджетні кошти в області спрямовувались, в першу чергу, на фінансування 

видатків на виплату заробітної плати, оплату спожитих енергоносіїв та 

комунальних послуг, продукти харчування, медикаменти, допомоги 

малозабезпеченим сім’ям та сім’ям з дітьми, відшкодування нарахованих пільг, 

субсидій населенню. 

До обласного бюджету з урахуванням трансфертів у січні-серпені 

2019 року надійшло доходів 9 096,4 млн. грн. 

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

1 977,9 млн. грн або 101,6% до плану на період (+31,8 млн. грн).  

Доходів спеціального фонду (без урахування трансфертів) одержано 

175,0 млн. грн.  
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