
Iнформацiя
про виконання обласного бюджеrу XapKiBcbKoi областi

станом па 2|.09,2020 року
(за оперативними даrтипли)

СтаноМ на 2|.09.2020 porcy до обласного бюджсгу надйшло доходiв в cyMi 5 012,0 млн.грн,
зокрема:

.Що загалЬного фонДr (без урахр€lннrlтрансферriu) надiйшло 2 081,1 мJш.грн.
,Щоходiв спецiального фондr (без 1paxyBimrul трЕlнсфергЬ) одержilно 1б6,9 мrш.грн.
,Щодаткова дотацiя з держilвного бюджогу мiсцевим бюджсtаN,I на здiйсненIuI передrlних з

держ€шного бюджегу видаткiв з у!рим€lнrи закладiв освiти та охорони здоров'я надiйшла в cyMi
З24,6 мJп{. грн.

Базова дотацiя надiйшла в clMi 70,4 млн.грн.
СУбВеНЦiЙ З Державного та iнших бюджогЬ надiйшло 2З64,З IчLJIн.грн, з них:
- освiтtrя субвенцiя - 404,0 млн.грн;
- медиIша субвенцiя - 529,0 мJш.грн;
- на ре€ШiзацiЮ проекгiВ з реконсГрукцii, кагriтаrrьнОго ремонТу приймальних вiддiлень в

опорн}D( з€lкJIад.ж охорони здоров'я у госпiтальних цругах _ 120,0 мjIн.грн.
- на реа-гliзацiю проекгь в раrrшсах Надзвичайноi кредлтнот Програ,rr дя вiдновленrш Украни -

3,3 млн.грн.
- на здЙснонIUI пiдгриrrlки oKpeMI,D( закл4дiв та заходiв у сиgгемi охорони здоров'я -

197,1 мrш.грн;
- на наданШI лержавнОIпiдгриlлСr особам з особливиtлша освiтriпша псrгребаш - 19,5 млн.грн;
- на забезПечення якiсноi, cyracHoi та доступноi загапьноi середньоТ освiти "Нова y*pb*.r*u

школа" - 50,6 мJIн.грн;
- нареалiзацirо програl,пl "СпроможнашколадJUI IФацихрезультатiв" - 20,0 мJIн.грн;
- на проектнL будiвельно-ремонтнi робсrм, придбання житла та примiщень дш розвитку

сiмейrпгх та iншпгх форм вихованIUI, наб.гп,Iжених до сiмейних, та забезпечешUI житлом дiтей-сирiт,
дiтей, позбавлених батькiвського пiклування, осiб з Тх.исла- 11,2 мrш.грн;

- виконilнtUl ПРОГРUIN,I соцiаrьно-економi.дtогорозвиткурегiонЬ _ 52,5 млн.грн;
- на проведенrrя виборiв деггдатiв мiсцевих Р4д та сьсьлогх, сеJмпцIих, мiсьрrх голiв -

18,0 мrш.грн;
- на фiнаrrсове забезпечешш будiвництва реконgгрукцii, ремонry i угримаrrrrя автомобiльних

дорiг з€гtlJьного корисгування мiсцевого значенtш, 
"уп"ц" 

i дорЬ *onnyr,*irroi власносгi у населених
ITyHKT.lx - 91,2,0 мJш.грн;

- на виплату грошовот компенсацiт за належнi дrя сrгримашrя жилi примiщенrrя дlя внугрiшньо
перемiщених осiб, якi захища.lпl незалехfiiсгь, среренiтег та територir*п.у цiлiснiсгь У*раЙ i Ор"-
безпосередтю }racTb в антLrгерорисгишrЙ операцii, забезпеченпri iT пiо"еденшI; для сiмей осiб,
визначених абзщапли 5 - 8 ггуrrкry 1 сгатгi 10 Закону Укра'ни "Про сгаryi всгершliв вiйни, гараrrтii ix
соцiаьноГо захи9tу", дlя осiб з iнвагriщiсгю I - II .рупr, яка настала внаслiдок поранення, конryзii,
каrrirrгва або за<воРюванrUI, одерж€lниХ пiд чаС безпосередlьоi уrасгi в €lнтитерорисги.firй операцii;
забезпечеНнi iT провеДення, здйсненнi заходiв iз забезпечеrшя надiона.пьноТ безпеЙ i оборони, вiдсiчi i
сгримуваIIня збройНоi агресii Росйськоi ФедерацiТ у Щонецькй та Лlтанськiй обласгях; дя сiмей
1часникЬ бойових дй на територii iшrrих держzlв _ 19,1 мJш. грн;

- субвенцiТ на виконzlнrтя iнвесгицiйних проекгiв та iншi сфвенцii з мiсцевих бюджегiв -8,0 пшпr.грн;

На.щодкеннrI гр€lнтових кошrгiв - 4,7 мrшr.грн.
Фiнаrтсраrrня запл€tновzlних видаткiв обласного бюдкегу провод{ться в межЕlх взятих

розпорядик€lI\,Iи KoшITiB бюдкегних зобов'язшlь вiдповiдно до встЕlновленого порядqу казначейського
обслгловуваrтня видаткЬ мiсцевих бюдкегiв.

!ирекгор Щепартамеrrry
фiнансiв XapKiBcbKoT обласноi
державноi адмiнiсгр ацii


