
УКРАЇНА 
ВШ НИЦЬКА ОБЛАСНА РАДА

РІШЕННЯ № 923 

21 лютого 2020 р. 42 сесія 7 скликання

Про затвердження звіту про виконання 
обласного бюджету за 2019 рік

Відповідно до пункту 17 частини 1 статті 43 Закону України «Про місцеве 
самоврядування в Україні», пункту 4 статті 80 Бюджетного кодексу України, 
враховуючи подання обласної державної адміністрації та висновки постійної 
комісії обласної Ради з питань бюджету, фінансів та обласних програм, обласна 
Рада ВИРІШИЛА:

1. Затвердити: .
1.1 Виконання обласного бюджету за 2019 рік по доходах у сумі 

8 795 593 921,20 грн, у тому числі доходи загального фонду обласного бюджету
- у сумі 7 462 893 021,62 грн та доходи спеціального фонду обласного бюджету
- у сумі 1 332 700 899,58 грн.

1.2 Виконання обласного бюджету за 2019 рік по видатках у сумі 
8 871 145 249,20 грн, у тому числі видатки загального фонду обласного 
бюджету - у сумі 6 935 155 190,08 грн та видатки спеціального фонду обласного 
бюджету - у сумі 1 935 990 059,12 грн.

1.3 Обсяг надання кредитів з обласного бюджету за 2019 рік у сумі 
32 591 600,00 грн, у тому числі надання кредитів із загального фонду обласного 
бюджету - у сумі 29 441 600,00 грн та надання кредитів із спеціального фонду 
обласного бюджету - у сумі 3 150 000,00 грн.

1.4 Обсяг повернення кредитів до обласного бюджету за 2019 рік у сумі
8 195 167,44 грн, у тому числі повернення кредитів до спеціального фонду 
обласного бюджету - у сумі 8 195 167,44 грн.

1.5 Розмір дефіциту (перевищення видатків разом з наданням кредитів 
над доходами разом з поверненням кредитів) по загальному та спеціальному 
фонду обласного бюджету за 2019 рік - у сумі 99 947 760,56 грн, джерелом 
покриття якого є спрямування коштів вільного залишку по загального фонду та 
залишків бюджетних коштів по спеціальному фонду, що склались на початок 
року.

Директор Департаменту фінансів
В і нн и цької облдержадм і ністрації



У тому числі розмір профіциту (перевищення доходів разом з 
поверненням кредитів над видатками разом з наданням кредитів) по загальному 
фонду обласного бюджету - у сумі 498 296 231,54 грн, ЯКИЙ с п р я м о в а н о  на

передачу коштів із загального фонду обласного бюджету до бюджету розвитку 
спеціального фонду (всього передано 543 944 238,62 грн), та розмір дефіциту 
(перевищення видатків разом з наданням кредитів над доходами разом з 
поверненням кредитів) по спеціальному фонду обласного бюджету - у сумі 
598 243 992,10 грн, джерелом покриття якого є залучення і спрямування 
залишків бюджетних коштів по спеціальному фонду.

2. Затвердити зміни до рішення 36 сесії обласної Ради 7 скликання від 04 
грудня 2018 року № 703 «Про обласний бюджет на 2019 рік» (зі змінами), 
внесені розпорядженнями голови обласної державної адміністрації за 
погодженням з постійною комісією обласної Ради з питань бюджету, фінансів 
та обласних програм, а саме:

- від 13 грудня 2019 року № 949 «Про внесення змін до обласного 
бюджету на 2019 рік»;

- від 20 грудня 2019 року № 966 «Про внесення змін до обласного 
бюджету на 2019 рік»;

3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісії
обласної Ради з питань бюджету, фінансів та обласних програм (Мазур Г.Ф.).

Голова обласної Ради А.ОЛІЙНИК

Директор Департаменту фінансів
В і н н и цької облдержадміністрації



ob-201?
Виконання обласного бюджету за 2019 рік

%  виконавші Шхи.иння 2019 {»Ж, *ІА 29ІЯ рнку

код Найменування нокачннка Фактичне виконання та 2019 рік
до за твердженої о плану 

на рік і врахувавшім тміи Підхилений піт уточненої п 
плану на рік

Факім'ніг иііконанни м 
20ІЯ рік W ,

ЗАГЛЛЬНИИ ФОНД: " '
ДОХОДИ

11010000 Податок на доходи фічичних осіб 1 221 317.33786 1 220 047.98262 99,9 -1 269.35524 1 027 442,37774 192 605.60488 18,7
11020000 Податок на прибуток* иідорисмств 135 935.00000 139 230,33784 102.4 3 295,33784 96 589.82198 42 640.51586 44.1

11020200
ут .ч . -податок на прибуток підприємств 
та  фінансових установ комунальної 
власності

3 020.00000 3 209.65043 106.3 /89.65043 / 808.87196 / 400.77847 77.4

11020300-
Ч02ШЮ

: ’Податок по прибуток інших 
підприємств та  фінансових установ, крій 
ко їм па ihiioi та  державної власност і

132 915.00000 136 020.68741 102.3 3 105.68741 94 780.95002 41 239.73739 43.5

13010000 Рентна плата та спеціальне використання 
лісових ресурсі 1» 0,00000 0.00000 0,0 0.00000 20 171,39009 -20 17U9009 • 100,0

1302<I<1<I0 Рента плата за спеціальне використання 20 150,00000 20 938.40085 103,9 788.4(8)85 20 231,27701 707,12384 3.5

ізозомо Рентна плаха ча користування надрами 9 200.00000 9 468.98333 102.9 268.98333 7 178.26871 2 290.71462 „ „
1

13070000 Плата ча використання інших нриродніх 
ресурсів 0.00000 0,00000 0.0 0,00000 0,10406 -0,10406 -100.(1

21010300

Частина чистого ириоуїку (доходу) 
комунальних унітарних підприємств та їх 
об'єднань. що вилучається до пічиовідного 2 560.00000 2 591,86579 101.2 31,86579 2 037,16494 554.70085

........................1
27.2

21050Ш) Плата ‘W рочмішення тимчасово вільних 
коші і» місцевих бюджетів 15 010.00000 15 971.57835 106.4 961.57835 22 832.75049 -6 861.17214 -30.0

210S<JS<I<) Інші надходження 457.00000 598,83154 131,0 141.83154 139,10235 459.72919 330.5

2201 гхюг» Плата ча надання адміністративних послуг 25 215.70000 27 434.42163 108.8 2 218.72163 26 922.44075 511.9Х0ХХ — ; . » _ ц
7.7220Х04Ж)

Надходження вії орендної плати ча 
міристунання цілісним майновим 
комплексом та іншим майном, що 
iicoeovnac в комунальній власності

4 100.00000 4 447,68775 108.5 347,68775 4 128,84497 318.84278

22130<I<1<1

Орендна плаїа та водні об'єкти (їх частини), 
що надаються в користування па умовах 
оренди Радою міністрів Автономної 
Республіки Крим, обласними, районними. 
Київською та Севастопольською міськими 
державними адміністраціями, місцевими

1 250.00000 1 696.88690 135.8 446.88690 929.64322 767.24368

і
82.5

24ІХНННН» Інші ненодаї коні надходження 285,00000 412.04554 144.6 127.04554 286.07434 125.97120 44.0

3102<HI<I<1
Надходження коштів віч Державного 
фонду дорогоцінних металів і 
дорогоцінного каміння

0,60000 1.06286 177.1 0.462X6 4.454X3 -3.3919? •76..

_ . J
Рачом доходів (чагальнин фонд) 1 435 480,63786 1 442 840,08500 100,5 7 359.44714 1 228 893.71548 213 946.36952 17,4

41020000 Дотації 699 071,80000 699 071,80000 100.0 0.00000 754 282,20000 -55 210,40000 -7.3

41020100 Патока дотація 48 341.30000 48 341,30000 100.0 0,00000 27 45Х,Х<ННК1 20 882.50000 76.1

41020200

Додаткова дотація ч державного бюджету 
місцевим бюджетам на чдійснсиня 
переданих ч державного бюджету видатків 
т утримання закладі в освіти та охорони 
чдорон’я

642 427,10000 642 427.10000 100,0 0.00000 718 641.60000 -76 214.50000
1

-10.0 і

41020600 ( 'табі'іічашина дотація X 303.40000 8 303.40000 100.0 0.00000 8 ЇХ 1.800(H) 121.6004Н) 1.5

1 41 озоооо Субвенції і державної о біоджеі у 
місненпм ґноджсі ам 5 861 747.50700 5 290 991.20308

90,3 -570 756.30392 7 656 812.17517
-2 .365 820,97209 -30,9

j 4 К ІЗОЗОО
Субвенція ч державного бюджету місцевим 
бюджетам на рсялтпію чахолін, 
спрямованих на підвищення якості освіти

7Х І493ХНЮ0 46 805.76221 59.9 -31 343,23779 0.00000 46 805.76221 100.0 1 
. J

j 41031)500 

і

Субвенція ч державного бюджету місцевим 
бнтджетам па виплату грошової компенсації 
ча належні для отримання жилі приміщення 
дія внутрішньо переміщених осіб, які 
чачнща.ш иечалсжність. суверенітет та 
тсрніоріальну цілісність України і брали 
бсчіюсерсдню участь в антитерорнсінчній 
операції, чабешеченні її проведення, 
перебуваючи бсчпоеереднію і» районах 
ант терористичноїоперації у період її 
н|юнелсння. у члійсненні чаходів it 
чабечиечопня національної бечнеки і 
оборони, відомі і стримування чбройної 
аі ресії Російської Федерації у Донецькій та 
Луганській областях, чабечнеченні їх 
чдніснсння. перебуваючи бечіюсередшю а 
районах та у нермд чдіГіснсння чачначених 
чаходів. і а вичнані особами ч інвалідністю 
внаслідок війни III групи нілшшідно до 
пунктів 11-14 часі ніш другої статті 7 або 
учасниками бойових дій відповідно до 
цупкі їв 10 - 20 частини першої статті 6

1 008.97300 1 007,7291Н) 99.9 -1,24400 3 398.94680 -2 391.21780

1

1
-70.4 j

1j 4]030600

Субвенція ч державною біачжсіу місцевим 
біо;іжетям па виплату допомоги сім’ям ч 
дітьми, ма.ючлбсчисчспнм сім'ям, 
особам.*кі не мають права па пенсію, 
особам і інвалідністю. дітям ч інвалідністю, 
тимчасової державної допомої и 
дгтям.т нмчасової державної соціальної 
допомої и нспрацвночій особі, яка досягла 
іагалміого пенсійною віку .але не набула 
права на пенсійну виплату, допомоги по 
догляду іа особами т інвалідністю! чи 11 
групи внаслідок психічного рогіаду. 
компенсаційної випла і и непрацюючій 
мрлцсиїптінй особі, нк.і догля/інс ні ос«ин>н» 
ч інвалідним ю 1 групи, з також ча особою.

2 551 136,10000 2 181 329.241 <17 85.5 -369 Х06.85893 2 076 310.44595 105 018.79512

1

1

1 41030X00

Субвенція ч державного бюджету місцевим 
бюджетам на надання пільг та житлових 
субсидій населенню на оплату 
елекіроепермї. природног о гачу, послуг 
тепло-, водопостачання і водонідведення. 
квартирної плати (утримання будинків і 
споруд та прибудинкоиих територій), 
управління багатоквартирним будинком, 
нонолжсгнія ч нобуювнмп відходами 
(нннеісннм побутових шдходін) та 
ннпсчсшія рідких нечистот, внесків ча 
ві'і.тнонленпя. обе.чуіовівання та чаміпу 
пупів комерційного обліку води іа 
теплової енергії, а бої ієн і ської о 
обслуговування Дія споживачів 
комунальних послуг, що надаються у

927 200.30000 922 734,72081 «>9.5 -4 465.57919 3 497 827.27594 -2 575 092.55513 •73.6

J 4КШГХЮ

Субвенція ч державного бюджету місцевим 
бю,'іжетам на надання пільг та жіплових 
субсидій населенню па придбання твердого 
та рідкого пічною побуїового палива і 
скрапленог о ru iv

300 336.20000 167 893,63851 55.9 -132 442.56149 230 604.94472 -62 711.30621

j 41031300

1 _>чіііснцш .і .чс|іж.ітіч. kr uti».'i/t>civ мім юним
бюджет ам на виплату і ротової компенеяпї 
та належніллч оірнмлння жилі приміщення 
д ія сімом осіб, шгшачсннх у абчапі 
чнііірппдпяіому пункту 1 егатчі ІО Закону 
України "Про статус ветеранів війни, 
тарані її їх соціальною чя хисту". д ія осіб ч 
інвалідністю 1 - II і рупії. які стали особами 
інвалідністю внаслідок поранень, каліцтва, 
конгуні чи інпшх ушкоджень чдоров’я. 
одержаних під час участ і у Революції 
Гідності, внчначеннх пунктом 10 частин 
другої сі аіті 7 Закону України "1 Іро статус 
ветеранів війни, гарантії їх соціального

672,64900 672,64862 100.0 -0.00038 0.00000 672.64862 І< Ю.0





; У. . «конання Шхьмннл 20)4 року *>Л 201 Кішку

к о д Найменування мокшим ка Уточнений план на рік Фактичне виконання та 2019 рік на рік т врахуиямням мів
иідіилсввя ВІЇ >ТОЧВСІІОГО

плану на рік 201» рік
- -

41031600
Субвенція ч держанного бюджету місцевим 
бюджетам па будішмінтио 
мультнфуикціональних майданчиків для 
занять ігровими нидамн спорту

7 400.10000 7 206.19930 97,4 -193.90070 0.00000 7 206.199.30 100.0

!

41031800

і.уоиеннія з державного оюджету місцевим 
бюджетам на створення оперативно- 
диспетчерських служб, на реалізацію
нііротіюго просту щодо рткитку системи

175 201.80000 145 396.29487 83.0 •29 805.50513 0.00000 145 396.29487
І

іоо.о ;

І

41032300

Субвенція і державною бю;іжсту місцевим 

природоохоронних заходів на об'єктах 22 500,00000 21 801.67900 96.9 -698.32100 0.00000 21 801.67900
і

100,0 І

41032*00

Субвенція з державного бюджету місцевим 
бюджетам па придбаних медикаментів та

забезпечення швидкої медичної допомоги

5 627.40000 5 627.40000 100.0 0.00000 5 655.50000 -28.10000
І

-0.5

1

41033600

Субвенція з державною бюджету місцевим 
бн>;іжеілм на віднікодунання вартості 
лікарських засобів для лікування окремих 10 195.10000 10 095.63453 99.0 •99.46547 46 384.84895 -36 289.21442

і

41033700

сушенні* і державної і» оюджсту місцевим 
бюджсіам на придбання ниіратних 
матеріалів д.'ія закладів охорони здоров'я та 
лікарських засобів для інгаляційної

773,70000 772.51730 99.8 -1.18270 775.1 1453 •2,59723

41033800

Субвеннія і  держанного бюджету місцевим 
бюджетам на модернізацію та оновлення 
матеріально-технічної бати професійно- 
технічних навчальних закладів

1 075.50000 1 075.49524 100.0 -0.00476 2 930.00000 ■1 854.50476
]

, , ,  і

41033900 Освітня субвенція з державного бюджету 338 025.30000 338 025,30000 100.0 0,00000 263 290.40000 74 734.90000 2 М

41034200 Медична субвенція з державного бюджету 
міс цевим бюджета м 1 209 5І5.50<ЮО 1 209 515.50000 100,0 0.00000 1 158 846.80000 50 668,70000 |

41034400

Субвенція ч державної о бюджету місцевим 
бюджетам на проекі ні.буді вольно-ремонтні 
роботи, придбання житла та приміщень для 
розвитку сімейних та інших і|юрм 
виховання, наближених до сімсй пих,та 
забезпечення житлом лгтсй-снріт.осіб з їх

37 642.44300 37 395.41115 99.3 -247,03185 17 281.21937 20 114.19178 116.4 |

1
. 1

41035800

бюджетам на виплат у державної соціальної 
допомоги на дпей-сиріт та дітей, 
позбавлених батьківського піклування, 
грошового забезпечення батькам- 
вихователям і прийомним батькам та 
надання соціальних нослуї у дитячих

сім'ях за принципом "гроші ходять :и»

патронату над дитиною та виплат у 
соціальної допомоги на уірнмаиия дитини 
в сім'ї нлтронатної о вихователя, підтримку 
малих фунових будинків

38 405.80000 37 864.45Л96 98.6 •541.34304 34 612.00452 3 252.45244

І

9.4

і

і

41035400
Субвенція з державного бюджету місцевим 
бюджетам на надання державної підтримки 
особам з особливими освітніми потребами

12 065.40000 12 065.40000 100.0 0,00000 7 179.92538 4 885.47462
1

« а

4ІОЗЗЗОО
Субвенція з державного бюджету місцевим 
бюджеіам на реалізацію заходів, 
спрямованих на розцінок системи охорони 59 120.50000 59 120.5001Н» 100.0 о.миию 59 549.60000 -429.10000

1
(

41034500

Субвенція з державною бюджету місцевим 
біо/іжетам на здійснення заходів июдо 
соціально-економічною розвитку окремих 15 426,87500 І5 4І3.8750О 99.9 -13.00000 175 645.00000 -160 231.12500 , , ,

41036100

бюджетам на виплату грошової компенсації 
за належні дія тримання жилі приміщення 
для сімей осіб, визначених абзацами 5 - 8 
пункту 1 статті 10 Закону України "Про 
статус ветеранів війни, іаранпї їх 
соціального захисту'", дня осіб з 
інвалідністю І - II групи, яка настала 
внаслідок поранення, контузії, калшниз або 
захворювання, одержаних під час 
безпосередньої участі в антиісрористичній 
операції. забезпеченні її проведення.

стримування збройної агресії Російської 
Федерації у Донецькій та Л>танській 
областях, забезпеченні їх здійснення, 
визначених пунктами 11-14 частини другої 
етапі 7 Закону України "Про статус

15 309.9Х4Ш) 15 309.59443 100.0 -0.38957 18 239.88897 -2 930.29454

і

1

41036400

Субвенція з державного бюджету місцевим 
бюджетам на виплату грошової компенсації 
за належні для отримання жилі приміщення 
для сімей учасників бойових дій на 
території інших держав, визначених у 
абзаці першому нункіу 1 статті 10 Чакону 
України "Про статус ветеранів війни, 
гарантії їх соціального захисту", для осіб з

бойових дій на території інших держав, 
інвалідність яких настала внаслідок 
поранення, контузії, каліцтва або 
захворювання, пов'язаних з перебуванням у 
цих державах, визначених пунктом 7 
частини другої етапі 7 Закону України 
"Про статус нсіеранін війни, гаранти їх

4 167.46300 4 163,53807 99.9 -3.92493 8 618,08X96 -4 454,55089

1

-51.7

.. . . . . .  і

41037000

Субвенція з державного бюджету місцевим 
бюджетам на проведення виборів депутатів 
місцевих рад та сільських, селищних.

3 713.02000 3 630.48009 97,8 -82.53991 325.49627 3 304.98382 1 015.4 |

41037200
Субвенція ч державного бюджету місцевим

та доступної ззі алмюї середньої освіт и 
"Нона українська шкода”

47 078.40000 46 068.18692 97.9 -1 010.21308 49 336.674X1 -3 26Н.48789
і

-6,6

4 №50000 СММІСНЦП з місцевих бюджетів іншим ЗО 877,93500 29 989.93354 97,1 -888,00146 15 518,14698 14 471,78656 93.3

41051100
Субвенція з місцевого бюджету за рахунок 
залишку коштів оенпньої субвенції. то 
утворився на початок бюджетною періоду

4 ЗЗО.ООООО 4 ЗЗО.ООООО 100.0 0.00000 8 364.00000 -4 034.00000

41052300

Субвенція і місцевого бю;іжету на 
здійснених заходів щодо соціально- 
економічного розцінку окремих територій 
за рахунок відповідної субвенції з

0.00000 0,00000 0.0 0.00000 177.20000 -177.20000 -100.0

і

1 41053500 реконструкції, ремоіпу 1 утримання 
автомобільних доріг заі альти о 
користування місцевого значення, вулиць і

10 78>.00<КН) 9 922.00000 92.0 -860,00000 450.00000 9 472.00000 2 104.9

41053900 Інші субвенції з місцевої о бюджету 15 765.93500 15 737,93354 99.8 •28.00146 6 526.94698 9 210.9X656 141.1

ВСЬОГО і рзінефср і і» ( іаі плі.иоі о) фонд 6 591 697.24200 6 020 052,93662 91Л •571 644,30538 8426612,52215 -2 4П6 559,5855.1 -28,6

[ . ВСЬОГО доході» заіалмюю фоидх 8 027 177.87986 7 462 893.02162 93,0 -564 284,85824 9 655 506.23763 -2 192 613,21601 •22,7
! оііопоо Виконавчий апарат обласної Ради 34 997.00000 34 727.15578 99.2 -269.84422 27 301.67833 7 425.47745 27.2'

0610000 Депаціамеїп оевіні і науки ОДА 855 967,45300 833 471.04X61 97.4 -22 496.40439 751 345,52592 82 125.52269 10.9
0710000 Деиаріа.мент охорони ідороіі'и ОДА 1 557 898,44763 1 533 580,98397 98.4 -24 317.46366 1 298 764,50124 234 816.48273 18.1

0810000 Депаріамсиг соціальної та молодіжної 
полі мі кн ОДА. н І .Ч.: 266 688.32400 250 466,97825

93.9 -16 221.34575 194 066.37916 56 400.59909
29.1

0X13101

Забезпечення соціальними послугами 
с таціонарного догляду з наданням місця

та розумовою розвитку

32 573,92000 32 436.11666 99.6 -137.80334 28 812,79775 3 623.31891 12.6

1
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0813102

Забезпечення соціальними послугами 
стаціонарного догляду з наданням місця 
для проживання, всебічної піді римки. 
захисту та безпеки осіб, які не можуть 
вести самостійний спосіб життя через 
похилий вік, фізичні та розумові вади, 
психічні захворювання або інші хвороби

117 474,66900 117 321,82214 99.9 •152,84686 105 694,43350 11 627.38864 11.0

ох із іп
Утримання закладів, що надають соціальні 
послуги дітям, які опинились у складних 
жигггвих обставинах

1 019,25600 967,39964 94.9 -51.85636 963,06017 4.33947 0.5

0813121
Утримання та забезпечення діяльності 
центрів соціальних служб дня сімї. дітей та 4 095.10000 4 091,61024 99.9 -3,48976 3 040,07133 1 051.53891 34.6

0813122
Заходи державної політики із забезпечення 
ріпних прав іа можливостей жінок гл 
чоловіків

650,00000 649,99878 100,0 -0.00122 634,99905 14,99973
1

0X13123 Заходи державної політики з питань сімї 1 400,00000 1 399,99994 100.0 -0,00006 1 363,843X8 36.15606 ........... ..... .... І2.7

0813131
Здійснення заходів та реалізація проектів на 
виконання Державної цільової соціальної 
нроірамн "Молодь України"

2 1X0,00000 2 169,86932 99.5 •10,13068 2 200,45522 -30.58590 -1.4

0813140

Оздоровлення та відпочинок дггсй.(крім 
заходів з оздоровлення дітей, що 
здійснюються за рахунок коштів на 
оздоровлення громадян, які постраждали 
внаслідок Чорнобильської катастрофи)

5 800.00000 5 799,99924 100.0 -0.00076 4 981,78500 818.21424 16.4

0813192
падання фінансової підтримки 
громадським організаціям ветеранів і осіб і 
інвалідністю, діяльність яких мас соціальну 1 247,19000 1 2273Ю05 98.4 -19,87995 920,16626 307.14379 33.4

0813200
Забезпечення обробки інформації з 
нарахування та виплати допомог і 
компенсацій

5 621.30000 5 581,03667 99.3 -40,26333 4 468,18705 1 112.84962 24.9

0813048
Надання при народженні дитини 
одноразової натуральної допомоги 
«пакунок малюка»

64 475,00000 49 380,00000 76.6 -15 095,00000 24 790,10000 24 589.90000 99.2

Інші видатки 30 151,88900 29 441,81557 97.6 -710.07343 16 196.47995 13 245.33562 81.8

0910000 Служба V справах діїей ОДА 8 343,75900 8 338,63257 99.9 -5,12643 7 141,25417 1 197.37840 16.8

1010000 Управління культури і мистецтв ОДА 167 602,42100 167 453.53886 99.9 -148.88214 148 147,45609 19 306.08277
13.0

1010000 Управління у справах національностей 
та релігій ОДА 762,00000 551,58193

72,4 -210,41807
820,53046 -268.94853

-32.8

I I 10000 Управління фізичної культури та спорту 
ОДА 82 450.71909 82 425,56991

100,0 -25,14918 70 491.01974 11 934.55017 16.9

1210000
Департамент житлово - комунальною 
господарства енергетики та 
інфраструктури ОДА, в т.ч.: 14 940,50000 14 690,86846

98.3 -249,63154

5 862,25068 8 828.61778

150,6

1217640 Заходи з енергозбереження 2 420,00000 2 188,92316 90,5 -231,07684 3 827,64508 -1 638.72192 -42.Х

1510000
Департамент будішшитва, 
.містобудування і а архітектури ОДА, в т.

8.80000 8,80000
100.0 0,00000

420,09952 •411.29952
1910000 Управління дорожнього господарства 

ОДА 10 782.00000 9 827.52576 91.1 -954,47424
0,00000 9 827.52576 100.0

2310000 Департамент інформаційної діяльності 
та комунікацій з громадськістю ОДА 9 705.10000 9 697.92295

99.9 -7,17705
8 844.98621 852.93674 „

2410000
Департамент авіапромислового 
ролям ку. сколотії та природних ресурсів

2 460.00000 2 458,66774
99.9 -1,33226

2 109.29564 349.37210
16.6

25ІОООО
Департамент міжнародною 
співробітництва та регіонального 
розвитку ОДА 4 193,98600 4 193,55175

100,0 -0,43425
6 387,53804 -2 193.98629

-34.3

2517610 Сприяння розвитку малого і середнього 
ііілпонсмниптва 1 819,63000 1 819,63000 100,0 0,00000 1 719,78000 99.85000 5.8

2517620 Розвиток готельного господарства та
543.00000 543,00000 100,0 0,00000 299,59000 243.41000 Т | . 2  ....... .

2517693 Інші заходи, пок'язапіз економічною
140.00000 139,99964 100,0 -0,00036 3 227,26517 •3 087.26553 •45.7

2910000 Департамент пнвільного захисту ОДА, в
7 914,90000 7 883,13265

99.6 -31.76735
5 864,15545 2 <118.07720

14.4

2918110 надзвичайних ситуацій та наслідків
7 744.90000 7 743,20805

100.0 -1,69195
5 016.38679 2 726.82126

<4.4

37ІОООО Дснаргамсні фінансів ОДА. н т. ч.: 73.16000 0.00000 0.0 *73,16000 0.00000 0.00000 (1.0

3718700 Резервні фонди 73.16000 0,00000 0,0 -73.16000 0.00000 0.00000 0.0
Разом видатків (запільного фонду) 3 024 788,56972 2 959 775,95919 97,9 •65 012,61053 2 527 566.67065 432 209.28854 17.1

МіжОюджстпі трансферти (загальний
4 569 086.26266 3 975 379.23089

87,0 -593 707,03177
6 523 759,45229 •2 548 380.22140 -.М.І

3718500 Нерозподілені трансферти з державного 
бюджету

70 011.90000 0,00000
0,0 -70 011,90000 0,(10000

0.00000
0.»

іДоганп 395 693.55600 395 693,55600 100.0 0,00000 443 416,58000 -47 723,02400 -НІ.К

3719120
Дотація змісце кого бюджету за рахунок 
стабілізаційної дотації з державного 
бюджету 6 227.55000 6 227.55000

0,0 0,00000
6 954.5ШЮ -726.95000

-10.5

3719130

Дотація з місцевого бюджету на здійснення 
переданих з державною бюджету видатків 
і уірнмання закладів освіти та охорони 
здоров'я за рахунок відповідної додаткової 
дотації з державного бюджету

389 466.00600 389 466.00600 100,0 0.00000 436 462.08000 -46 996.07400 ■10.» 1
1

і

Субвенції 4 103 380.80666 3 579 685,674X9 87.2 -523 695.13177 6 080 342.87229 ■2 500 657,19740

і
!

1
і

м

\

і

!

3719230

Субвенція з місцевого бюджету на виплату 
допомоги сім’ям 3 дітьми, 
малозабезпеченим сім'ям, особам, які не 
мають права на пенсію, особам з 
інвалідністю, дітям з інвалідністю, 
тимчасової державної допомоги діт ям, 
тимчасової державної соціальної допомоги 
непрацюючій особі, яка досягла загального 
пенсійного віку, але не набула прана на 
пенсійну виплату, допомоги по догляду за 
особами з інвалідністю І чи II групи 
внаслідок психічного рогзаду. 
компенсаційної виплати непрацюючій 
працездатній особі, яка доглядасза особою 
з інвалідністю 1 групи, а також за особою, 
яка досягла 80-річиого віку за рахунок 
шдііовідної субвенції з державного 
бюджету

2 486 661.10000 2 131 949,24107 85.7 •354 711.85893 2 051 520.34595 80 428.89512

3719210

Суоисіппя з місцевої о оюджету на надання 
пільг та житлових субсидій населенню на 
оплату електроенергії, природного газу.

нодовіднедення. квартирної плати 
(утримання будинків і споруд та 
прибудинкових територій), управління 
багатоквартирним будинком, поводження з 
побутоннмн 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 
індніцдуальннми договорами за рахунок 
відповідної субпсиїпї з державного

927 200.30000 922 734.72081 99,5 -4 465.57919 3 497 827,27594 -2 575 092.55513

!

і

1
-71.6 І

і
І

!
\
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5719220

Субвенція з місцевого бюджету на надання 
пільг та житлових субсидій населенню на 
придбання твердого та річкою пічною 
побутового палива і скрапленого т у т а  
рахунок відповідної субвенції з державног о 
бюджету

300 336,20000 167 893.63851 55,9 -132 442,56149 230 604.94472 •62 711.30621 37 3 .....

3719241

Субвенція з місцевого бюджету на виплату 
грошової компенсації та належні лля 
отримання жилі приміщення для сімей 
загиблих осіб, визначених абзацами 5-Х 
пункту ] етапі 10 Закону України "Про 
статус нетеранік війни, і арашії їх 
соціальною захисту". для осіб т 
інвалідністю І • 11 групи, яка настала 
внаслідок поранення, контузії, каліцтва або 
захворювання, одержаних піч час 
безпосередньої участі в антитсрористичиій 
операції, забезпеченні її проведення, 
здійсненні заходів із забезпечення 
національної безпеки і оборони, відсічі і 
стримування збройної агресії Російської 
Федерації у Донецькій та Луганській 
областях, забезпеченні їх здійснення, 
визначених пунктами 11 -14 частини другої 
етапі 7 Закону України "Про статус

15 309,98400 15 309,59443 100,0 -0.38957 18 239.88897 -2 930.29454

!
|

І
j
І

-16.1

1

3719242

бюджетам па виплату грошової компенсації 
за належні для тримання жилі приміщення 
для внутрішній переміщених осіб, які 
захищали незалежність, суверенітет та 
територіальну цілісність України і брали 
безпосередню участь в антитсрористичиій 
операції, забезпеченні її проведення, у 
ідійенснні заходів із забешечення 
національної безпеки і оборони, відсічі і 
стримування збройної агресії Російської 
Федерації у Донецькій та Луганській 
областях, забезпеченні їх здійснення, 
перебуваючи безпосередньо н районах та у 
період здійснення зазначених заходів, та 
визнані особами з інвалідністю внаслідок 
війни III іруни відповідно ДО пунктів 11 - 14 
частини другої статті 7 або учасниками 
бойових дій відповідно до пунктів 19 - 20 
частини першої статті 6 Закону України 
"Про статус ветерані» війни. гарантії їх 
соціального захисту", та які потребують

1 008,97300 1 007,72900 99,9 -1,24400 3 398,44680 -2 391.21780

і

-70.4

3719243

грошової компенсації за належні для 
отримання жилі приміщення для сімсй 
загиблих учасників бонових дій на 
території інших держав, визначених в 
абзапі першому пункту 1 етапі 10 Закону 
України „Про статус ветеранів війни, 
гарантії їх соціальної о захисту” , дія осіб з 
інвалідністю 1-11 ірупи з числа учасників 
бойових дій на території інших держав, 
інвалідність яких настала внаслідок 
поранення, контузії, каліцтва або 
захворювання, пов'язаних з перебуванням у 
них державах, низначених пунктом 7 
частини Другої статті 7 Закону України 
.Ліро статус ветеранів війни, гарантії їх 
соціальною захисту", та які потребують 
поліпшення житлових умов за рахунок

4 167.46300 4 163,53807 99,9 -3.92493 S 618,08896 -4 454.550X9 ■51.7

3719244

ірошоної компенсації за належні дія 
отримання жилі приміщення дія сімсй осіб, 
визначених у абзаці чотирнадцятому 
пункту 1 етапі 10 Закону України "Про 
статус ветеранів війни. г арантії їх 
соціального захисту’', дія іи:іб з 
інвалідністю 1 - II групи, які стали особами з 
інвалідністю »наслідок поранені., каліцтва, 
контузії чи інших ушкоджень здоров'я, 
одержаних під час участі у Революції 
Гідності, визначених пунктом 10 частини 
другої статті 7 Закону України “ Про статус 
ветеранів війни, гарантії їх соціального 
захисту", та які потребують поліпшення 
житлових умов за рзхунок відповідної

672.64900 672.64862 100,0 -0.00038 о.оопоо 672.64862 іі іі і.іі і

3719410

Субвенція з місцевого бюджету на 
здійснення переданих видатків у сфері 
охорони здоров'я за рахунок коштів 
медичної субвенції

62 420.59500 62 223,52403 99,7 -197,07097 53 468.98152 8 754.54251 ■м

3719250

Субвенція з місцевого бюджету на виплату 
державної соціальної допомоги на дітей- 
сиріт та дітей, позбавлених бат ьківського 
піклування, ірошовогп забезпечення 
блтькам-внховатслям і прийомним батькам 
за надання соціальних послуг у дитячих 
будинках сімейного тину та прийомних 
сім'ях за принципом "гроші ходять за 
дит иною’*, онлагу послуг із здійснення 
патронату над діпнною та виплату 
соціальної допомоги на утримання дитини 
в сімї патронатного вихователя, підтримку 
малих групових будинків за рзхунок 
відповідної субвенції з державною

38 405.80000 37 864,45696 98,6 -541.34304 34 612,00452 3 252.45244 4.J

3719310
Субвенція з місцевою бюджету на 
здійснення переданих видатків у сфері 
освіти за рахунок коштів освітньої субвенції

24 149,20000 21 401.14875 88,6 •2 748,05125 12 057,70000 9 343.44875 77.5

-

3719330

Субвенція з місцевого бюджету на надання 
державної підтримки особам з особливими 
освіїнімн погребами за рахунок відповідної 
субвенції з державної о бюджету

I I  814.50000 9 306.25292 78,8 -2 508.24708 7 179,92538 2 126.32754

]

29.6

3719350

Субвенція з місцевого бюджету на 
забезпечення якісної, сучасної та доступної 
загальної середньої освіти "Нова українська 
школа” за рахунок відповідної субвенції з 
державного бюджету

42 565.24900 42 510.63603 99.9 -54.61297 44 958.22267 -2 447.58664 -5.4

3719360

(̂ •бвениіи з місцевого бкх'їжсту на на 
реалізацію заходів, спрямованих на 
підвищення якості освіти за рахунок 
відповідної субвенції з державною 
бюджету

70 836.26000 46 020,65633 65,0 -24 815,60367 0.00000 46 020.65633 ким)

3719320
Субвенція з місцевого бюджету за рахунок 
залишку коштів освітньої субвенції, що 
утворився на початок бюджетного періоду

10 504,15100 10 416,13500 99.2 -88,01600 10 464.06731 -47.93231 -<1.5

3719460

Субвенція з місцевого бюджету на 
відшкодування вартост і лікарських засобів 
для лікування окремих захворювань за 
рахунок відповідної субвенції з державного

10 195,10000 10 095,63453 99.0 -99.46547 46 384.84895 -36 289,21442

3719270

Субвенція з місцевого бюджету на 
проектні, будівельно-ремонтні роботи, 
придбання житла та приміщень дія 
розвитку сімейних та інших форм 
виховання, наближених до сімейних, та 
забезпечення житлом дітсй-сиріт, осіб з їх 
числа за рахунок відповідної субвенції

32 423.44300 32 308,41115 99,6 -115,03185 17 281.21937 15 027.19178 »7 ,

і 3719570

Субвенція з місцевого бюджету на 
хтійснсння заходів щодо соціально' 
економічного розвитку окремих територій 
за рахунок залишку коштів відповічної 
субвенції з державною бюджету, що 
утворився на початок бюджетною періоду

656,00000 

.......^ ________
656,00000 100,0 0.00000 0.00000 656,00000
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41037300

С'уввсіїнія з державної о бюджету місцевим 
бюджетам на фінансове забезпечення 
будівншпна, реконструкції.. ремонту і 
узриманнк автомобільних доріг загального 
користування місцевою значення, вулиць і 
дорії комунальної власності у населених

840 021.00000 840 021.00000 100.0 0,00000 623 809,70000 216 211.30000

4105000»
Субнспиії 3 МІСІІСНІІХ бюджетів ІІІІШІМ 
місцевим Гцолжсіам 19 ЗОК.2ХООО 18 715,79100 96,9 *592,4X900 16850,1055Н 1 К65.6Х542 11.1

41053500

Субвенція з місцевого бмк'їжегу на 
фінансове забезпечення будівництва, 
реконструкції, ремонту і утримання 
автомобільних доріг загального 
користування місцевого значення, вулиць і 
доріг комунальної власності v населених

1 001.00000 845.60000 84.5 -155.40000 0.00000 845.600И0 WHO і

41053600 Субвенція з місцевого бюджету на 
здійснення природоохоронних заході» 0,00000 0.00000 0,0 0.00000 1 000.00000 -і ооодюооо ■ НИНІ

41053700 Субвенція з місцевої о бюджету на 
снівфінаїїсування інвестиційних проектів 8 521.41100 8 121.41100 95.3 -400.001)00 7 8|7.840< 10 303.5? 100

41053900 Інші субвенції з місцевого бюджету 9 785.86900 9 748,78000 99.6 -37,08900 8 032,26558 1 716.51442 ї м
Разом трансфертні (спеціального фо 877 121.05300 876 249,79599 99.9 -871,25701 682 618.84886 193 630,94713 28.J
ВСЬОГО .зохолін спеціального фонду 1 071 784,77900 1 332 700,89958 124.3 260 916.12058 1 210 922,47815 121 778,42143

ВИ Д А ТКИ  спеціального фонду:
оцоооо Виконавчий анараї обласної Гади 2 362.50000 2 361.69280 100.0 -0.80720 153,50000 2 208.19280 1 438.6

061 шию Департамент освіти і науки ОДА 157 121.24430 153 887,72142 97.9 -3 233,52288 174 951,35574 -21 063,63432 -12.0

06)8330 Охорона навколишнього природного 
середовища 262.00000 262,00000 100,0 0.00000 87.35000 174,6500(1 190.0

071 <1000 Дсііаріамспі охорони здоров'и ОДА 343 070.71607 540 719.00445 157.6 197 648.28838 609 840,39116 -69 121.38671 -11.3
1 0718320. 
! 071КЗ11

Охорона навколишньою природною 
середовища 2 412,10000 1 572.61511 65,2 -839.48489 2 090.98953 •518.37442 •24.8

)
0810000 Денарі ачепг соціальної і а молодіжної 

політики ОДА 39 507,62300 45 904.57364 116.2 6 396,95064 44 296.89805 1 607.67559 3.6

0910000 Служба у скрапах діген ОДА 462.49800 662.48720 143.2 199,98920 452,23184 210.25536 46.5

ІОІОООО Управління культури і мисі сиги ОДА 12 183.72395 13 014.87841 106.8 831,15446 15 163.43707 -2 148,55866 -14.2

11 wooo Управління фгпічної культури та спорту 
ОДА 11 704,71700 17 520,51824 149.7 5 815,80124 4 286,42742 13 234.09082 308.7

1210000 ЮСіїо.іарспіа сіісріСТИКИ і u 
їифрисі’рукі урн ОДА, н г.ч.:

13 691.83477 6 691,93154 48.9 -6 999,90323 680 960.26304 -674 268.33150

1217640 ] Чаходи % спорі озборежспня 2 000,00000 1 968.00070 98.4 •31.99930 73.20541 1 894.79529
1218330. І Охорона навко.ппігнього природного 
1218311 (середовища 5 873.58200 1 90S.67807 32.4 -3 967.90393 11 093.13150 -9 187,45343 -82.8

1 1510000
Допар і амсп і йулііпінп гна,
місі обудунашім і а архітектури ОДА. н 289 348.27980 213 349,22817 73,7 -75 999,05163 89 261,84014 124 087.38803 139.0

1Я  7360 
(7361.736*) Яи ти тю , т „ р п п т . .  « т . ч. 201 399.74125 130 515.04596 64.8 -708*4,69529 23 345.39944 107 169.64652 459.1

1910000 Управління дорожньою іосподарстна 
ОДА 867 857.76392 799 711.27130 92.1 -68 146,49262 0.00000 799 711.27130 100.0

23ІОООО Дсііаргачені інформаційної діяльності 
і а комунікацій 11 ромадськіспо ОДА 0,00000 0.00000 0.0 0,00000 25,06490 -25.06490 -100,0

24 КМИНІ
ДСІІЯр 1 имён 1 аі ронромнслоної о 
розцінку.сколопі та природних ресурсів 50 932.61070 48 702,18339 95.6 -2 230.42731 21 040,13611 27 662.04728 131.5

2418300 Охорона навколишнього природного 37479.35911 35 904.37004 95.8 -/ 373.1X907 9 705.07089 26 /99.299/5 270.0 j

25ІОООО
Дсийрі имспг міжнародною 
співробітництва та регіональною 134 103.40612 2 700.00000 2.0 •131 403.40612 0.00000 2 700,00000 НИІ.О j

2518330 Інша діяльність у сфері екології та охорони 
природніх ресурсів 21 841.49312 0.00000 0.0 ■21 841.49312 о.ооооо 0,00000 .....

2910000 Департамент іншілміого захисту ОДА, в 3 415.10000 8 059,79225 236.0 4 644,69225 5 875.82838 2 183.96387 37.2

29ISI10 інтшімойши ситуацій шеаіякін 3 035.10000 7 679.79225 253.0 4 644.69225 3 856.36795 3 823.42430 99,1

291X220
1-

1ахоли та робоча і мобілізаційної 
підготовки місцевою значення 380.00000 380.00000 100,0 0.00000 2 019,46043 -1 639.46043 -м.:

Разом пи датків спеціального фонду 1 925 762.01763 1 853 285.28281 96,2 -72 476.73482 1 646 307.37385 206 977,90896 12.6

Копни, то  передаються до піших 
бюджетів: 119 436.64134 82 704.77631 69,2 -36 731,86503 179 566.96419 -96 862.18788 •53.9 і

3719242

Субвенція з держанною бнуїжсту місцевим 
бюджетам па виплату грошової компенсації 
їм належні для тримання жилі нрнмвпсиих 
дія внутрішньо перемішених осіб, які 
■тишали незалежність. суверенітет за 
тсриюріалміу цілісність України і брали 
бснюсерсдпіо учзсть в am т  ерористичній 
операції, забезпеченні їі проведення, у 
здійсненні заходів п забезпечення 
національної безпеки і оборони. відсічі і 
стримування збройної агресії Російської 
Федерації у Донецькій та Луганській 
областях, забезпеченні їх здійснення, 
перебуваючи безпосередньо в районах та у 
період здійснення зазначених заходів, та

ВІЙНИ III ірунм нілнонідно до пунктів I I  ■ 14 
частини другої етапі 7 або учасниками

4,30ИІІН першої еіліті 6 Чакоиу України 
"Проеіспус незсраніп війни, гпраіпн їх

1 008,97300 1 008.94000 100.0 •0,03300 0.00000 1 008,94000 ню.о

3719490

Субвенція з місцевої о бюджету на 
реалізацію заходів, спрямованих на 
розвиток системи охорони здоров'я у 
сільській місіїсвосіі. за рахунок залишку 
коштів відповідноїсубвенції з державного 
бюджету, шо утворився на початок 
бюджетного періоду

47 524.64300 14 658,10442 30.8 -32 866.53858 І ОІб.ООООО 13 642.10442 1 342.7

3719540

Субвенція з місцевого бюджету па

реконструкції, рсмоіпу і уірнманпя 
лні омобиіьннх доріг за. плміого 
користування місцевою значення, вулиць і

пунктах за рахунок відповідної субвенції з

0.00000 0.00000 0.0 0.00000 61 154.15206 -61 154.15206 -ним»

3719800
державному бюджету на виконання 
проірам соціально-економічного розвитку 
реї іонів

17 849.00000 17 563.47714 98.4 -285.52286 17 098,08339 465.39375
і

3719770 Інші субнсшіії 53 054.02534 49 474.25475 93.3 -3 579,77059 НИ» 298.72874 -50 824.47399 -50.7

Всього пидаткіи спеціального 2 045 198,65897 1 935 990.05912 94.7 -109 208.59985 1 825 874.33804 ПО 115.72108 6.0

959 914.61858 694 616.01922 72.4 -265 298.59936 748 729,51500 •54 1 13.49578 -7.2

КРЕД И Т У ВА Н Н Я  спеціального 
фонду:

-5 900.74116 -5 045.16744 85.5 -X55.573 7 2 -II 066.91093 -6 021.74349 •54.4 і
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Департамент житлово - комунального 
господарства енергетики і а 
інфраструктури ОДА. її г.ч.:

-4 032.64116 -4 861,16744 120.5 828.52628 -9 516,91093 -4 655,74349
І

-48.9

121»820

ПІЛЬГОВІ довгострокові кредити молодим 
сім'ям га одиноким молодим громадян на 
будіишшпю/нридбання житла та їх 529,15884 -299.36744 -56.6 -828.52628 -869.61093 •570,24349 -65.6

1218860 Бкідоеліі позички суб'єктам 
господарюнаїпія та їх нопернення -4 561,80000 -4 561.80000 0.0 0.00000 -8 647,30000 -4 085.5(НИНІ

I
-47.2

І

2400000
Департаментагропромислового 

розвиїку, екології і а природних рссурсін
ОДА, п г. ч.:

• 1 868.10000 • 184,00000 9.Х -1 684.10000 -1 550,00000 -1 366,00000 -88.1

2418830
Довгострокові кредит індивідуальним 
забудовникам житла иа селі та їх 1 550.00000 816.00000 52.6 •734,00000 -1 550.00000 2 366.00000 - , ,6  |

2418840
Довгострокові кредіпи грома;іяиам на 
пудіннииіко ( реконструкцію! придбаних 
житла та їх повернення

• 1 000.00000 -1 000.00000 100.0 0,00000 0.00000 1 000.00000 ,00, І  
1

2418860 [»юджетні шпички суб’єктам 
іосподарншлння та їх повернення -2 418.10000 0.00000 0.0 -2 418,10000 0.00000 0.00000 О.0

ут.ч.:- надання кредиті« з 
спеціального фонду

3 679,15884 3 150,00000 К5,6 -529,15884 3 104,56300 45,43700 1.5

- повернення кредитів до 
спеціального фонду

-9 579.90000 *8 195,16744 85.5 -1 384,73256 -14 171,47393 -5 976.30649 42.2

Всього ,юходін (загальний і спеціальний 
фонди) 9 098 962.65886 8 795 593,92120 96.7 -303 368,73766 10 866 428,71578 •2 070 834.79458 -19.1

ут.ч. доходи бет трансферті« 1 630 144.36386 1 899 291.18859 116,5 269 146,82473 1 757 197.34477 142 093.34382 8.1

• субвенції та догани 7 468 818.29600 6 896 302.73261 92.3 -572 515,56239 9 109 231.37101 ■2 212 928.63840 -24.3
Всьою видатків (іагальний і 
спеціальний фонди), у і . ч,:

9 569 061,59135 8 871 145,24920 92.7 -697 916,34215 10 877 200,46098 •2 006 055.21178 -18.4

0110000 Виконавчий аварці обласної Ради 37 359.50000 37 088.84858 99.3 -270.65142 27 455.17833 9 633.67025 35.1

0610000 Департамент осінні і науки ОДА 1 013 088.69730 987 358.77003 97,5 -25 729,92727 926 296.88166 61 061,83837 6.6

0710000 Денарі имсиг охорони здоров’я ОДА 1 900 969,16370 2 074 299,98842 109.1 173 330,82472 1 908 604.89240 165 695,09602 8.7 |

0810000 Дсііаріаменг соціальної та молодіжної 
політики ОДА

306 195.94700 296 371.55189 96,8 -9 824,39511 238 363,27721 58 008.27468 24.3

0910000 Служба у енрапах дітей ОДА 8 806.25700 9 001,11977 102.2 194,86277 7 593,48601 1 407,63376 І
1010000 Управління куль і урн і мистснгк ОДА 179 786.14495 180 468,41727 100.4 682.27232 163 310,89316 17 157,52411 Ю.5

32.8 \1010000 Унравлїннн у справах національностей 
і а релігій ОДА

762.00000 551,58193 72.4 -210,41807 820.53046 -268.94853

1110000 Управління фізичної Культури і а спорту 
ОДА

94 155.43609 99 946,08815 106.2 5 790.65206 74 777,44716 25 168,64099 33, |

1210000
Дсиартамсіп житлово - комунального 
госнпдарсіна енергетики га 
інфраструктури ОДА

28 632.33477 21 382.80000 74.7 -7 249.53477 686 822,51372 ■665 439.71372 -96.9 | 
|

1510000 Дспарі аменг будівний тиа, 
містобудування та архіїектурн ОДА 289 357,07980 213 358,02817 73,7 -75 999,05163 89 681.93966 123 676,08851 1.37.9

1910000 Управління дорожнього господарства 
ОДА

878 639,76392 809 538,79706 92.1 -69 100,96686 0,00000 809 538,79706 о.о

2310000 Департамент інформаційної діяльності 
і а комунікацій і громадськістю ОДА 9 705,10000 9 697.92295 99.9 -7,17705 8 870,05111 827,87184 9.3

2410000
Дснар гамент а і роп ром ислонпго 
роївні ку, екології та природних ресурсів 53 392,61070 51 160,85113 95.8 •2 231,75957 23 149.43175 28 011,41938 121.0

2510000
Департамент міжнародного 
співробітництва іа регіонального 138 297,39212 6 893,55175 5.0 -131 403,84037 6 387,53804 506,01371 7.9

29ННЮО Дснаргамсіп нннільноіо захисту ОДА 11 330.00000 15 942.92490 140.7 4 612,92490 11 739,98383 4 202.94107 35.8

37ІОООО Денарі амент фінансів ОДА 73,16000 0,00000 0.0 -73,16000 0.00000 0,00000 0 ,
Всього крелнтупання (іагальиий і 
снсніальний фонди)

23 640,85884 24 396,43256 103.2 755,57372 20 769,28207 3 627,15049 17,5

ут.ч.:- падання кредитів з бюджету 33 220,75884 32 591,60000 98.1 -629,15884 34 940,75600 •2 349.15600 •6.7

• повернення кредитів до бюджету •9 579.90000 ■«195,16744 85.5 -1 384,73256 -14 171,47393 •5 976.30649 -42.2

Кошти, іио передаю іьсн іі загального 
фонду бюджету до бюджету розвитку 
(спеціального фонду)

699 932.53588 543 944,23862 77.7 •155 988,29726 442 254,99900 101 689.23962 23, !



Пояснювальна записка 
до проекту рішення сесії обласної Ради «Про затвердження звіту про 

виконання обласного бюджету за 2019 рік»

Проект рішення сесії обласної Ради підготовлений на виконання пункту 
17 частини 1 статті 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в 
Україні», пункту 4 статті 80 Бюджетного кодексу України та виходячи із стану 
виконання обласного бюджету за 2019 рік.

За 2019 рік до обласного бюджету {загальний і спеціальний фонди) 
надійшло власних і закріплених доходів у сумі 1 899 291 188,59 грн, що 
становить 116,5% до плану на рік з врахуванням змін (заплановано
1 630 144 363,86 грн). Порівняно з 2018 роком надходження доходів обласного 
бюджету збільшились на 142 093 843,82 грн, або на 8,1%.

Крім того, до загального та спеціального фондів бюджету області 
отримано 6 896 302 732,61 грн дотацій та субвенцій з державного та місцевих 
бюджетів, або 92,3%) плану на рік (заплановано 7 468 818 295,00 грн) 
недоотримано до плану 572 515 562,39 грн субвенцій (у тому числі 
571 035 071,93 грн субвенцій з державного бюджету та 1 480 490,46 грн 
субвенцій з місцевих бюджетів). Проти 2018 року надходження дотацій та 
субвенцій з державного бюджету зменшились на 2 212 928 638,40 грн, або на 
24,3%.

З врахуванням всіх міжбюджетних трансфертів (субвенцій, дотацій) з 
державного бюджету обласний бюджет по доходах загального і спеціального 
фондів отримав 8 795 593 921,20 грн, або 96,78% до плану на рік (план
9 098 962 658,86 грн) і проти 2018 року надходження зменшились на
2 070 834 794,58 грн, або на 19,1 %.

У тому числі до загального фонду обласного бюджету надійшло власних і 
закріплених доходів в сумі 1 442 840 085,00 грн, що становить 100,5% плану на 
рік зі змінами (заплановано 1 435 480 637,86 грн), понад план отримано
7 359 447,14 грн доходів.

Проти 2018 року надходження власних і закріплених доходів загального 
фонду місцевих бюджетів збільшились на 213 946 369,52 грн, або на 17,4% .

До спеціального фонду обласного бюджету надійшло власних і 
закріплених доходів в сумі 456 451 103,59 грн, що становить 234,5% плану на 
рік зі змінами (заплановано 194 663 726,00 грн), понад план отримано 
261 787 377,59 грн доходів.

Проти 2018 року надходження власних і закріплених доходів з 
спеціального фонду місцевих бюджетів зменшились на 71 852 525,70 грн, або
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на 13,6% (в основному за рахунок зменшення власних надходжень бюджетних 
установ - на 64 920 420,34 грн).

За 2019 рік по обласному бюджету {загальний і спеціальний фонди) 
проведено видатків в сумі 8 871 145 249,20 грн, що становить 92,0% плану на 
рік з врахуванням змін (заплановано 9 639 073 491,35 грн) і зменшились проти 
2018 року на 2 006 055 211,78 грн, або на 18,4%.

У тому числі безпосередньо головними розпорядниками коштів 
обласного бюджету проведено видатків в сумі 4 813 061 242,00 грн, або 97,2% 
плану на рік з врахуванням змін (заплановано 4 950 550 587,35 грн) та 
передано до місцевих і державного бюджетів (у вигляді дотацій та субвенцій) - 
4 058 084 007,20 грн, або 86,6% плану на рік з врахуванням змін (заплановано
4 688 522 904,00 грн).

З загальної суми видатків проведено видатків розвитку в сумі 
694 616 019,22 що становить 72,4% плану на рік з врахуванням змін 
(заплановано 959 914 618,58 грн), це менше проти 2018 року на 54 1 13 495,78 
грн, або на 7,2%.

Обсяг надання кредитів з обласного бюджету за 2019 рік у сумі 
32 591 600,00 грн, у тому числі надання кредитів із загального фонду обласного 
бюджету - у сумі 29 441 600,00 грн та надання кредитів із спеціального фонду 
обласного бюджету - у сумі 3 150 000, грн.

Обсяг повернення кредитів до обласного бюджету за 2019 рік у сумі
8 195 167,44 грн, у тому числі повернення кредитів до спеціального фонду 
обласного бюджету - у сумі 8 195 167,44 грн.

Розмір дефіциту (перевищення видатків разом з наданням кредитів над 
доходами разом з поверненням кредитів) по загальному та спеціальному фонду 
обласного бюджету за 2019 рік - у сумі 99 947 760,56 грн, джерелом покриття 
якого є спрямування коштів вільного залишку по загального фонду та залишків 
бюджетних коштів по спеціальному фонду, що склались на початок року.

У тому числі розмір профіциту (перевищення доходів разом з 
поверненням кредитів над видатками разом з наданням кредитів) по загальному 
фонду обласного бюджету - у сумі 498 296 231,54 грн, який спрямовано на 
передачу коштів із загального фонду обласного бюджету до бюджету розвитку 
спеціального фонду (всього передано 543 944 238,62 грн), та розмір дефіциту 
(перевищення видатків разом з наданням кредитів над доходами разом з 
поверненням кредитів) по спеціальному фонду обласного бюджету - у сумі 
598 243 992,10 грн, джерелом покриття якого є залучення і спрямування 
залишків бюджетних коштів по спеціальному фонду.
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