
Iнформаuiя
про виконання обласного бюдясеry Харкiвськоiобластi станом на 29.10.2018 року

(за оперативними даними)

Станом на 29.10.2018 року до обласного бюджету надiйшло доходiв в cyMi l2 494,З млн. грн, зокрема:

,Що загального фонду (без урахування трансфертiв) надiйшло 2 058,7 млн. грн.
.Щоходiв спецiального фонду (без урахування трансфертiв) одержано 28З,4 млн. грн.
.Щодаткова дотацiя з державного бюджеry мiсцевим бюджетам на здiйснення переданих з державного

бюджету видаткiв з утримання закладiв освiти та охорони здоров'я надiйшла в cyMi 7l7,4 млн. грн.
Базова дотацiя з державного бюджету надiйшла в cyMi 9,7 млн. грн.
Субвенцiй з державного бюджеry та мiсцевих бюджетiв областi надiйшло 9 425,1 млн. грн, з них:
- освiтня субвенцiя - 311,0 млн. грн;
- медична субвенцiя - 1 500,З млн. грн;
- на здiйснення переданих видаткiв у сферi охорони здоров'я за рахунок коштiв медичноТ субвенцiТ з обласного

бюджеry СумськоТ областi - 0,2 млн. грн, на утримання об'сктiв спiльного користування чи лiквiдацiю негативних
наслiдкiв дiяльностi об'скгiв спiльного користування з обласного бюджеry ЧернiгiвськоТ областi - 0,3 млн. грн для
розрахункiв за послуги, наданi медичними закJIадztми XapKiBcbKoT областi;

- на виплату допомоги сiм'ям з дiтьми, малозабезпеченим сiм'ям, особам, якi не мають права на пенсiю, особам
з iнвалiднiстю, дiтям з iнвалiднiстю, тимчасовоТ державноТ допомоги дiтям, тимчасовоТ державноТ соцiальноТ
допомоги непрацюючiй особi, яка досягла загчtльного пенсiйного Biky, але не набула права на пенсiйну виплаry,
допомоги по догляду за особами з iнва,тiднiстю I чи II групи внаслiдок психiчного розладу, компенсацiйноТ виплати
непрацюючiй працездатнiй особi, яка доглядае за особою з iнвалiднiстю I групи, а також за особою, яка досягла
80-рiчного BiKy - 2 З8З,6 млн. грн;

- на надання пiльг та житлових субсидiй населенню, придбання твердого та рiдкого пiчного побутового паJIива
i скрапленого газу -424З,5 млн. грн;

- на виплату державноТ соцiальноТ допомоги на дiтей-сирiт та дiтей, позбавлених батькiвського пiклування,
грошового забезпечення батькам-вихователям i приЙомним батькам за надання соцiальних послуг у дитячих
будинках сiмейного типу та прийомних сiм'ях за принципом "грошi ходять за дитиною", оплату послуг iз здiйснення
патронату над дитиною та виплату соцiальноТ допомоги на утримання дитини в ciM'T патронатного вихователя -
57,2 млн. грн;

- на придбання медикаментiв та виробiв медичного призначення для забезпечення швидкоТ медичноТ
допомоги - 8,0 млн. грн;

- на вiдшкодування BapTocTi лiкарських засобiв для лiкування окремих захворювань - 58,0 млн. грн;
- на придбання витратних матерiалiв для закладiв охорони здоров'я та лiкарських засобiв для iнгаляцiйноТ

анестезiТ- 1,1 млн. грн;
- на придбання ангiографiчного обладнання - 1 1,5 млн. грн;
- на реалiзацiю заходiв, спрямованих на розвиток системи охорони здоров'я у сiльськiй мiсцевостi -

39,9 млн. грн;
- на модернiзацiю та оновлення матерiально-технiчноТ бази професiйно-технiчних навччlльних закладiв -

4,8 млн. грн;
- на забезпечення якiсноТ, сучасноТ та доступноТ загальноТ середньоТ освiти <<Нова украiЪська школа>> -

7З,3 млн. грн;
- на надання державноТ пiдтримки особам з особливими освiтнiми потребами - l1,2 млн. грн;
- на проектнi, будiвельно-ремонтнi роботи, придбання житла та примiщень для розвитку сiмейних та iнших

форм виховання, наближених до сiмейних, та забезпечення житлом дiтей-сирiт, осiб з ix числа -21,9 млн. грн;
- на здiйснення заходiв щодо соцiально-економiчного розвитку окремих територiй - 51 ,2 млн.грн;
- на виплату грошовоТ компенсацiТ за належнi для отримання жилi примiщення для сiмей загиблих осiб, а

також для осiб з iнвалiднiстю, iнвалiднiсть яких HacTzula внаслiдок поранення, одержаних пiд час безпосередньоТ

участi в антитерористичнiй операцiТ та потребують полiпшення житлових умов - 9,5 млн. грн;
- на виплату грошовоТ компенсацiТ за належнi для отримання жилi примiщення для сiмей загиблих учасникiв

бойових дiй на територiТ iнших держав - З1,4 млн. грн;
- на виплату грошовоТ компенсацiТ за належнi для отримання жилi примiщення для внутрiшньо перемiщених

осiб, якi зzlхищzrли незалежнiсть, cyBepeHiTeT та територiальну цiлiснiсть УкраiЪи - 1,9 млн. грн;
- на фiнансове забезпечення будiвництва, реконструкцiТ, ремонту i утримання автомобiльних дорiг загального

користування мiсцевого значення, вулиць i дорiг комунrtльноТ власностi у населених пункт€tх - 5З2,6 млн. грн;
- на проведення виборiв депутатiв мiсцевих рад та сiльських, селищних, мiських голiв - 1,5 млн. грн;
- для реалiзацiТ проектiв в рамках НадзвичайноI кредитноТ програми для вiдновлення УкраТн и - 52,4 млн. грн;
- з мiсцевих бюджетiв областi на здiйснення заходiв щодо соцiа-ltьно-економiчного розвитку окремих територiй

за pzrxyнoк з€rлишку коштiв вiдповiдноТ субвенцiТ з державного бюджету, що утворився на кiнець 2017 року -
1,2млн. грн, на спiвфiнансування iнвестицiйних проектiв - 2,'7 млн, грн, на виконання iнвестицiйних проектiв -
0,7 млн. грн, на фiнансове забезпечення будiвничтва, реконструкцiТ, ремонту i утримання дорiг - 7,1 млн.грн,
iншi субвенцiТ - 1,1 млн.грн.

Фiнансування запланованих видаткiв обласного бюджеry проводиться в межах взятих розпорядниками коштiв
бюджетних зобов'язань вiдповiдно до встановленого порядку казначейського обслуговування видаткiв мiсцевих
бюджетiв.
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