
Публічне представлення інформації 
про виконання обласного бюджету 

за 2021 рік
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Власні доходи

1 091,6

Трансферти

2 124,2 

3 215,8
млн гривень

Доходи обласного бюджету з урахуванням трансфертів
з державного бюджету у 2021 році (млн гривень)
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Динаміка доходів обласного бюджету (млн гривень)

730,5
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Загальний фонд Спеціальний фонд

за 2020 рік за 2021 рік

124,7 %

189,2 %
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Структура доходів загального фонду 

обласного бюджету у 2021 році (млн гривень)

798,5
млн грн

ПДФО
79,6
млн грн

Податок на 
прибуток 

підприємств

20,6
млн грн

Плата за надання 
адміністративних 

послуг

8,1
млн грн

Рентна плата 
за використання 

природних 
ресурсів

4,3
млн грн

Інші 
надходження

87,6 %

8,7 %

2,3 %

0,9 %

0,5 %

911,1 
млн гривень
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До спеціального фонду обласного бюджету 

у 2021 році надійшло 180,5 млн гривень, з них:

власні доходи бюджетних установ – 173,7 млн гривень;

екологічний податок та грошові стягнення за шкоду, 
заподіяну порушенням законодавства про охорону 

навколишнього природного середовища – 6,2 млн гривень;

кошти від відшкодування втрат сільськогосподарського і 
лісогосподарського виробництва – 0,6 млн гривень.
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З державного бюджету до обласного бюджету надійшло 

2 124,2 млн гривень міжбюджетних трансфертів: 

базова дотація – 180,6 млн гривень (8,5 %);

додаткова дотація на здійснення переданих з державного бюджету 

видатків з утримання закладів освіти та охорони здоров’я –

223 млн гривень (10,5 %);

додаткова дотація 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 (0,9 %);

субвенції – 1 702,4 млн гривень (80,1 %).



Основні субвенції освітнього напрямку склали 

286,1 млн гривень, з них: 

освітня субвенція – 232,1 млн гривень;

на забезпечення якісної, сучасної та доступної 

загальної середньої освіти “Нова українська школаˮ –

40,8 млн гривень;

надання державної підтримки особам з особливими освітніми 

потребами – 13,2 млн гривень.
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Основні субвенції медичного напрямку склали 

179,9 млн гривень, з них: 

на 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.
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Основні субвенції соціального напрямку склали 

19,9 млн гривень, з них: 

на проєктні, будівельно-ремонтні роботи, придбання житла та приміщень
для розвитку сімейних форм виховання та забезпечення житлом

дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа –

12,6 млн гривень;

виплату грошової компенсації за належні для отримання жилі
приміщення для сімей осіб, які брали участь в антитерористичній
операції, Революції Гідості та бойових діях на території інших держав –

7,3млн гривень.
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Основні субвенції на розвиток інфраструктури 

склали 771,5 млн гривень, з них: 

на фінансове забезпечення будівництва, реконструкції, 
ремонту 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;

здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку 

окремих територій – 13,2 млн гривень.
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Структура видатків загального фонду 
обласного бюджету за 2021 рік (млн гривень)
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1,1

2,3

2,3

2,5

3

6,2

8,2

10,5

24,3

31,2

вшанування українців, постраждалих у ХХ столітті внаслідок 

окупаційних режимів, Героїв Небесної Сотні, учасників АТО

“Ветеран” 

розвитку місцевого самоврядування

розвитку агропромислового комплексу

підтримки осіб, які брали участь в АТО, учасників Революції 

Гідності 

розвитку цілісного майнового комплексу аеропорту 

“Тернопіль”

оздоровлення та відпочинку дітей

“Турбота”

підтримки фінансово-господарської діяльності підприємств та 

установ спільної власності територіальних громад

розвитку та підтримки комунальних закладів охорони здоровʼя
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На реалізацію цільових програм з обласного бюджету 

спрямовано 129,3 млн гривень



На реалізацію інфраструктурних проєктів та розвиток об’єктів
соціально-культурної сфери обласному бюджету було передбачено

72,4 млн гривень, з них:

на будівництво спортивного комплексу в м. Бережани – 28 млн гривень;

будівництво “Водна арена Тернопіль” в м. Тернопіль – 23 млн гривень;  

будівництво спортивного комплексу по вул. Грушевського в с. Трибухівці –

10 млн гривень;

реконструкція кардіологічного корпусу Микулинецької обласної 

фізіотерапевтичної лікарні – 8,9 млн гривень;

реконструкцію приймального відділення з добудовою діагностичного блоку 
КНП “Тернопільська університетська лікарня” – 2,5 млн гривень.
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