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У цілому до місцевих бюджетів області надійшло власних доходів у сумі    

31 682,8  млн грн, у тому числі до загального фонду – 29 445,5 млн грн, 

спеціального фонду – 2 237,4 млн грн. 

 

З державного бюджету на утримання закладів соціально-культурної 

сфери місцевими бюджетами області отримано:  

базову дотацію у сумі  255,4 млн грн;  

додаткову дотацію на здійснення переданих з державного бюджету 

видатків з утримання закладів освіти та охорони здоров’я – 869,2 млн грн; 

медичну субвенцію –  4 820,8 млн грн;   

освітню субвенцію –  5 149,4 млн грн;   

субвенцію на відшкодування вартості лікарських засобів для лікування 

окремих захворювань –  20,9 млн грн;  

субвенцію на надання державної фінансової підтримки особам з 

особливими освітніми потребами –  32,8 млн грн;  

cубвенція на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної 

середньої освіти „Нова українська школа” – 74,2 млн грн;  

субвенція на будівництво мультифункціональних майданчиків для 

занять ігровими видами спорту – 15,2 млн грн; 

cубвенція на придбання ангіографічного обладнання –  11,5 млн грн; 

субвенція на модернізацію та оновлення матеріально-технічної бази 

професійно-технічних навчальних закладів  –  1,1 млн грн; 

субвенція на реалізацію заходів, спрямованих на підвищення якості 

освіти  - 80,9  млн грн. 

 

Крім того, з державного  бюджету надійшли кошти соціальних субвенцій: 

на надання пільг та житлових субсидій населенню на розрахунки за 

спожиті енергоносії та надані житлово - комунальні послуги  – 1 544,7 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 

I групи, а також за особою, яка досягла 80-річного віку  – 3 843,6 млн грн; 

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 – 118,3 млн грн; 

на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і 

скрапленого газу  – 33,3 млн грн. 

 

Реверсну дотацію перераховано з місцевих бюджетів області до 

державного бюджету у сумі  1 828,2 млн грн. 

 

Доходи загального фонду обласного бюджету  склали  6 081,3 млн грн. 

Для утримання закладів обласного підпорядкування до обласного 

бюджету надійшли трансферти з державного бюджету у сумі 3 693,4 млн грн, 

а саме: 

додаткова дотація на здійснення переданих з державного бюджету видатків 

з утримання закладів освіти та охорони здоров'я – 641,9 млн грн;   

медична субвенція – 2 350,2 млн грн;   

освітня субвенція – 678,8 млн грн;  

cубвенція на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної 

середньої освіти „Нова українська школа” – 3,4млн грн;  

субвенція на придбання медикаментів та виробів медичного призначення 

для забезпечення швидкої медичної допомоги – 11,5 млн грн;   

субвенція на модернізацію та оновлення матеріально-технічної бази 

професійно-технічних навчальних закладів  –  0,8 млн грн; 

субвенція на надання державної фінансової підтримки особам з особливими 

освітніми потребами –  5,2 млн грн;  

субвенція на придбання витратних матеріалів для закладів охорони здоров'я 

та лікарських засобів для інгаляційної анестезії – 1,6 млн грн. 

З урахуванням отриманих трансфертів з державного бюджету видатки 

загального фонду обласного бюджету профінансовані у сумі 9 886,9 млн грн, 

у тому числі соціально захищені – 5 910,7 млн грн.  
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