
Публічне представлення інформації 
про виконання обласного бюджету 

Довідка
про виконання обласного бюджету за 2021 рік

За рахунок власних доходів та трансфертів з державного бюджету до 
обласного бюджету за 2021 рік надійшло 3215,8 млн гривень (100,9 відсотка 
до уточненого річного плану), що на 585,2 млн гривень або на 22,2 відсотка 
більше показника 2020 року, з яких за: 

 загальним фондом – 1899,5 млн гривень (101,9 відсотка до плану);
 спеціальним фондом – 1316,3 млн гривень, що на 630,2 млн гривень 

або на 91,9 відсотка більше показника 2020 року. 
Обсяг доходів (без міжбюджетних трансфертів) склав 1091,6 млн гривень 

(113,9 відсотка до плану), що на 265,7 млн гривень або на 32,2 відсотка більше 
показника 2020 року.

До загального фонду надійшло 911,1 млн гривень власних доходів, 
виконання склало 104,6 відсотка, одержано понад план 40 млн гривень. 
Досягнуто приріст надходжень відносно показника 2020 року на 
180,6 млн гривень або на 24,7 відсотка.

Надходження податку та збору на доходи фізичних осіб склали              
798,5 млн гривень (102,6 відсотка до плану), що на 148,8 млн гривень або 
на 22,9 відсотка більше показника 2020 року. У структурі доходів загального 
фонду питома вага даного платежу становить 87,6 відсотка. 

Податку на прибуток підприємств отримано 79,6 млн гривень 
(127,9 відсотка до плану), що на 29,3 млн гривень або на 58,2 відсотка 
більше показника попереднього року; 

За рахунок неподаткових надходжень одержано 24,9 млн гривень 
(105,1 відсотка до плану), що на 2 млн гривень або на 8,7 відсотка більше 
показника 2020 року, зокрема: 

 плати за надання адміністративних послуг – 
20,6 млн гривень (103,1 відсоток до плану); 

 рентної плати за використання природних ресурсів – 8,1 млн гривень 
(110,9 відсотка до плану), що на 0,5 млн гривень або на 6,6 відсотка більше 
показника 2020 року.

Спеціальний фонд за доходами виконано на 180,5 млн гривень (в 2,1 раза 
більше плану), що на 85,1 млн гривень або на 89,2 відсотка більше показника 
2020 року.

Власні надходження бюджетних установ склали 173,7 млн гривень 
(96,2 відсотка від усіх надходжень спеціального фонду та 
в 2,1 раза більше плану), що на 82,2 млн гривень або на 89,8 відсотка більше 
показника попереднього року; екологічного податку та грошових стягнень 
за шкоду, заподіяну порушенням законодавства про охорону навколишнього 
природного середовища внаслідок господарської та іншої діяльності – 
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6,2 млн гривень; надходження коштів від відшкодування втрат 
сільськогосподарського і лісогосподарського виробництва – 0,6 млн гривень.

З державного бюджету надійшло 2124,2 млн гривень міжбюджетних 
трансфертів, із них дотацій – 421,8 млн гривень, зокрема: 

 базової дотації – 180,6 млн гривень; 
 додаткової дотації на здійснення переданих з державного бюджету 

видатків з утримання закладів освіти та охорони здоров’я – 223 млн гривень; 
 додаткової дотації на проведення розрахунків протягом опалювального 

періоду за комунальні послуги та енергоносії, які споживаються установами, 
організаціями, підприємствами, що утримуються за рахунок відповідних 
місцевих бюджетів – 18,1 млн гривень.

Одержано 1702,4 млн гривень субвенцій, зокрема: 
 освітня субвенція – 232,1 млн гривень; 
 на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої 

освіти “Нова українська школа” – 40,8 млн гривень; 
 надання державної підтримки особам з особливими освітніми 

потребами – 13,2 млн гривень; 
 здійснення підтримки окремих закладів та заходів у системі охорони 

здоров’я – 144,2 млн гривень; 
 заходи, спрямовані на боротьбу з гострою респіраторною хворобою 

COVID-19 та її наслідками під час навчального процесу у закладах загальної 
середньої освіти – 25,8 млн гривень;

 закупівлю опорними закладами охорони здоров’я послуг щодо 
проєктування та встановлення кисневих станцій – 9,9 млн гривень; 

 проєктні, будівельно-ремонтні роботи, придбання житла та приміщень 
для розвитку сімейних та інших форм виховання, наближених до сімейних, 
підтримку малих групових будинків та забезпечення житлом дітей-сиріт, дітей, 
позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа – 12,6 млн гривень;

 будівництво, реконструкцію, ремонт і утримання автомобільних доріг 
загального користування місцевого значення, вулиць і доріг комунальної 
власності у населених пунктах – 685,9 млн гривень;

 реалізацію інфраструктурних проєктів та розвиток об’єктів соціально-
культурної сфери – 72,4 млн гривень; 

 реалізацію проєктів ремонтно-реставраційних та консерваційних робіт 
пам’яток культурної спадщини, що перебувають у комунальній власності – 
7,3 млн гривень; 

 розроблення комплексних планів просторового розвитку територій 
територіальних громад – 1,6 млн гривень; 

 погашення заборгованості з різниці в тарифах на врегулювання 
заборгованості теплопостачальних та теплогенеруючих організацій та 
підприємств централізованого водопостачання і водовідведення – 
427,8 млн гривень.

Видатки склали 3179,7 млн гривень (загального фонду – 
1724,9 млн гривень, спеціального фонду – 1454,7 млн гривень).
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На фінансування закладів освіти із загального фонду обласного бюджету 
спрямовано 874,7 млн гривень, охорони здоров’я – 181,9 млн гривень, 
соціального захисту та соціального забезпечення – 124,9 млн гривень, 
культури та мистецтва – 126,9 млн гривень, фізичної культури та спорту – 
44,7 млн гривень. 

Виконання заходів обласних програм станом профінансовано на 
129,3 млн гривень, зокрема: 

 на програму розвитку та підтримки комунальних закладів охорони 
здоров’я – 31,2 млн гривень; 

 підтримки фінансово-господарської діяльності підприємств та установ 
спільної власності територіальних громад – 24,3 млн гривень; 

 соціальної підтримки малозахищених верств населення “Турбота” – 
10,5 млн гривень; 

 оздоровлення та відпочинку дітей – 8,2 млн гривень; 
 розвитку цілісного майнового комплексу аеропорту “Тернопільˮ – 

6,2 млн гривень; підтримки осіб, які брали участь в антитерористичній операції, 
операції Об’єднаних сил, членів сімей осіб, загиблих під час їх проведення – 
3 млн гривень; 

 програму розвитку агропромислового комплексу – 2,5 млн гривень; 
 розвитку місцевого самоврядування – 2,3 млн гривень; 
 “Ветеран” – 2,3 млн гривень; 
 вшанування українців, постраждалих у ХХ столітті внаслідок 

окупаційних режимів, Героїв Небесної Сотні, учасників Антитерористичної 
операції та операції Об’єднаних сил – 1,1 млн гривень.

Для вирішення питання підвозу учнів з державного 
бюджету було передбачено 15 млн гривень коштів освітньої субвенції. 
Управлінням освіти і науки облдержадміністрації здійснено централізовану 
закупівлю 12 шкільних автобусів на умовах співфінансування (кошти 
місцевих бюджетів – 9,6 млн гривень). 

За рахунок субвенції на заходи, спрямовані на боротьбу з гострою 
респіраторною хворобою COVID-19 та її наслідками під час навчального 
процесу у закладах загальної середньої освіти, передбачено 26,8 млн гривень, 
в тому числі на придбання ноутбуків для організації дистанційного навчання – 
26,3 млн гривень та засобів захисту, необхідних для організації 
протиепідемічних заходів під час проведення основної та додаткової сесій 
зовнішнього незалежного оцінювання у 2021 році – 0,5 млн гривень.

Управлінням освіти і науки облдержадміністрації відповідно до тендерних 
процедур на умовах співфінансування здійснено централізовану закупівлю 
1758 ноутбуків для педагогічних працівників закладів загальної середньої 
освіти. Обсяг співфінансування з місцевих бюджетів склав 5 млн гривень.

З метою оновлення інфраструктури закладів професійної освіти шляхом 
створення нових та облаштування існуючих навчально-практичних центрів 
сучасної професійної (професійно-технічної) освіти з державного бюджету 
надано субвенцію обсягом 2,2 млн гривень. 
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Кошти субвенції на здійснення підтримки окремих закладів та заходів 
у системі охорони здоров’я використані в сумі 144,2  млн гривень, з них: 
 на придбання 492 кисневих концентраторів – 18,2 млн гривень; 
 лікування хворих на цукровий діабет інсулінами та хворих на 

нецукровий діабет десмопресином – 30,3 млн гривень; 
 забезпечення експрес-тестами для визначення антигена коронавірусу 

SARS-CoV-2 та наборами для відбору біологічного матеріалу методом 
полімеразної ланцюгової реакції – 4,1 млн гривень; 

 забезпечення централізованою подачею кисню ліжкового фонду 
закладів охорони здоров’я, які надають стаціонарну медичну допомогу 
пацієнтам з COVID-19 – 5,5 млн гривень, які розподілено між місцевим 
бюджетами; 

 забезпечення діагностичним обладнанням (придбання 5 
рентгенапаратів) – 12,5 млн гривень; 

 підтримку окремих закладів та заходів у системі охорони здоров’я – 
62,8 млн гривень; 

 виплату заробітної плати з нарахуваннями працівникам закладів 
охорони здоров’я з метою недопущення кредиторської заборгованості – 10,8 
млн гривень, які розподілені між КНП “Бучацька центральна міська лікарняˮ – 
0,5 млн гривень; КНП “Гусятинська комунальна лікарняˮ – 8,3 млн гривень; 
КНП “Мельнице-Подільська комунальна лікарняˮ – 0,5 млн гривень; 
КНП “Почаївська обласна психоневрологічна лікарняˮ – 1,5 млн гривень.  

За рахунок субвенції на закупівлю опорними закладами охорони здоров’я 
послуг щодо проєктування та встановлення кисневих станцій у сумі 
9,9 млн гривень передбачено введення в експлуатацію 13 кисневих станцій 
та створення додаткових кисневих точок відповідно до кількості ліжок, 
призначених для стаціонарної медичної допомоги пацієнтам, хворим 
на COVID-19. Кошти розподілено між місцевим бюджетами. 

За рахунок коштів іншої субвенції з обласного бюджету місцевим 
бюджетам для здійснення соціальних виплат найбільш вразливим категоріям 
населення передбачено 8,1 млн гривень, освоєно – 6,8 млн гривень.  

На реалізацію інфраструктурних проєктів та розвиток об’єктів 
соціально-культурної сфери передбачено 72,4 млн гривень, з них: 

 будівництво “Водна арена Тернопіль” в м. Тернопіль – 23 млн гривень,
 будівництво спортивного комплексу в м. Бережани – 28 млн гривень,
 реконструкція приймального відділення з добудовою діагностичного 

блоку КНП “Тернопільська університетська лікарня” – 2,5 млн гривень, 
 реконструкція кардіологічного корпусу Микулинецької обласної 

фізіотерапевтичної лікарні –8,9 млн гривень, 
 будівництво спортивного комплексу по вул. Грушевського 

в с. Трибухівці – 10 млн гривень). 
З бюджету розвитку обласного бюджету на будівництво та регіональний 

розвиток спрямовано 160,8 млн гривень, з них: 
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 на виконання інвестиційних проєктів в рамках реалізації заходів, 
спрямованих на розвиток системи охорони здоров’я у сільській місцевості – 
43,4 млн гривень; 

 реалізацію проєктів з реконструкції, капітального ремонту 
приймальних відділень в опорних закладах охорони здоров’я у госпітальних 
округах – 21,8 млн гривень;

 виконання інвестиційних проєктів за рахунок субвенцій з інших 
бюджетів – 34,1 млн гривень; 

 виконання інвестиційних проєктів за рахунок субвенцій з державного 
бюджету – 54,8 млн гривень.

Варто зауважити, що внаслідок проведеної роботи рік завершено без 
допущення простроченої кредиторської заборгованості за видатками обласного 
бюджету – виплата заробітної плати з нарахуваннями та розрахунки за 
комунальні послуги та енергоносії, спожиті установами обласного 
підпорядкування, здійснені вчасно та у повному обсязі.

Директор департаменту        Степан СКИБИЛЯК


