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9130

Дотація з місцевого бюджету на здійснення переданих з 

державного бюджету видатків з утримання закладів освіти та 

охорони здоров'я за рахунок відповідної додаткової дотації з 

державного бюджету

бюджети територіальних 

громад 
111 524 600,00 83 643 300,00

здійснення переданих з державного бюджету видатків з утримання закладів освіти та охорони 

здоров'я 

9241

Субвенція з місцевого бюджету на виплату грошової компенсації 

за належні для отримання жилі приміщення для сімей осіб, 

визначених абзацами 5 - 8 пункту 1 статті 10 Закону України "Про 

статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту", для осіб з 

інвалідністю I - II групи, яка настала внаслідок поранення, 

контузії, каліцтва або захворювання, одержаних під час 

безпосередньої участі в антитерористичній 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 статті 7 Закону України "Про статус ветеранів війни, 

гарантії їх соціального захисту", та які потребують поліпшення 

житлових умов за рахунок відповідної субвенції з державного 

бюджету 

бюджет Тернопільської 

міської територіальної 

громади

1 970 298,00 1 970 298,00

виплата грошової компенсації за належні для отримання жилі приміщення для сімей загиблих 

осіб, а також для осіб з інвалідністю І-ІІ групи, яка настала внаслідок поранення, контузії, 

каліцтва або захворювання, одержаних під час безпосередньої участі в антитерористичній 

операції, та які потребують поліпшення житлових умов

9243

Субвенція з місцевого бюджету на виплату грошової компенсації 

за належні для отримання жилі приміщення для сімей учасників 

бойових дій на території інших держав, визначених у абзаці 

першому пункту 1 статті 10 Закону України "Про статус ветеранів 

війни, гарантії їх соціального захисту", для осіб з інвалідністю I - 

II групи з числа учасників 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 статті 7 Закону України 

"Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту", та 

які потребують поліпшення житлових умов за рахунок відповідної 

субвенції з державного бюджету

бюджети Тернопільської та 

Кременецької  міських 

територіальних громад

3 371 778,00 3 371 778,00

виплата грошової компенсації за належні для отримання жилі приміщення для сімей загиблих 

учасників бойових дій на території інших держав, які стали інвалідами внаслідок поранення, 

контузії, каліцтва або захворювання, пов’язаних з перебуванням у цих державах, та які 

потребують поліпшення житлових умов

9244

Субвенція з місцевого бюджету на виплату грошової компенсації 

за належні для отримання жилі приміщення для сімей осіб, 

визначених у абзаці чотирнадцятому пункту 1 статті 10 Закону 

України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального 

захисту", для осіб з інвалідністю I - II групи, які стали особами з 

інвалідністю внаслідок поранень, 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 рахунок 

відповідної субвенції з державного бюджету

бюджет Збаразької міської 

територіальної громади
620 447,00 620 447,00

виплата грошової компенсації за належні для отримання жилі приміщення для сімей загиблих 

учасників бойових дій на території інших держав, які стали інвалідами внаслідок поранень, 

каліцтва, контузії чи інших ушкоджень здоров'я, одержаних під час участі у Революції Гідності

9310
Субвенція з місцевого бюджету на здійснення переданих видатків 

у сфері освіти за рахунок коштів освітньої субвенції

бюджети територіальних 

громад 
25 483 600,00 18 750 050,00

виплата заробітної плати з нарахуваннями педагогічним працівникам інклюзивно-ресурсних 

центрів

9320
Субвенція з місцевого бюджету за рахунок залишку коштів 

освітньої субвенції, що утворився на початок бюджетного періоду

бюджет Кременецької 

міської територіальної 

громади

36 960,70 36 960,70
забезпечення належних санітарно-гігієнічних умов у приміщеннях закладів загальної середньої 

освіти 

Звіт про надані трансферти іншим бюджетам з обласного бюджету за 9 місяців 2021 року
Головний розпорядник коштів - департамент фінансів облдержадміністрації

Обсяг, гривень

КПК Назва трансферту Назва бюджету-одержувача Цільове призначення 



9330

Субвенція з місцевого бюджету на надання державної підтримки 

особам з особливими освітніми потребами за рахунок відповідної 

субвенції з державного бюджету

бюджети територіальних 

громад 
12 224 900,00 7 420 500,00

проведення додаткових корекційно-розвиткових занять, придбання спеціальних засобів корекції 

психофізичного розвитку, а також оснащення кабінетів інклюзивно-ресурсних центрів

9380

Субвенція з місцевого бюджету за рахунок залишку коштів 

субвенції на надання державної підтримки особам з особливими 

освітніми потребами, що утворився на початок бюджетного 

періоду 

бюджети Чортківської 

міської територіальної 

громади, Заводської 

селищної територіальної 

громади, Білобожницької,  

Колиндянської та  

Нагірянської сільських 

територіальних громад

242 754,16 242 754,16

повернення місцевим бюджетам області помилково перераховані обласному бюджету 

невикористані в 2020 році кошти субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на надання 

державної підтримки особам з особливими освітніми потребами

9620

Субвенція з місцевого бюджету на проведення виборів депутатів 

місцевих рад та сільських, селищних, міських голів за рахунок 

відповідної субвенції з державного бюджету

бюджет Теребовлянської 

міської територіальної 

громади та районний 

бюджет Тернопільського 

району

1 552 800,00 80 700,00

підготовка і проведення позачергових місцевих виборів 31 жовтня 2021 року Теребовлянського 

міського голови Тернопільського району  та виготовлення органами ведення Державного реєстру 

виборців списків виборців та іменних запрошень

бюджет Тернопільської 

міської територіальної 

громади

600 000,00 600 000,00
забезпечення хворих на цукровий діабет інсулінами та хворих на нецукровий діабет 

десмопресином

РАЗОМ 2 429 900,00 2 229 900,00

Квартирно-експлуатаційний 

відділ м. Тернополя 

командування сил логістики 

Збройних Сил України

100 000,00 100 000,00
фінансування програми здійснення заходів щодо відновлення військових містечок №15 та №21 м. 

Тернопіль та фінансової підтримки гарнізонного військового оркестру на 2019-2021 роки 

Тернопільська обласна 

державна адміністрація
300 000,00 300 000,00

фінансування програми підготовки та проведення заходів з відзначення державних, регіональних 

і професійних свят, ювілейних дат та інших заходів, заохочення за заслуги перед Тернопільською 

областю на 2021-2023 роки

Тернопільська обласна 

державна адміністрація
500 000,00 500 000,00

фінансування програми  інформатизації Тернопільської області "Електронна Тернопільщина" на 

2019-2021 роки 

Головне управління 

Національної поліції в 

Тернопільській області

500 000,00 500 000,00
фінансування програми сприяння поліції у підвищенні рівня безпеки громадян на території 

Тернопільської області на 2021 – 2025 роки 

Головне управління 

Державної казначейської 

служби України у 

Тернопільській області

200 000,00

фінансування програми підтримки Головного управління Державної казначейської служби 

України у Тернопільській області з питань зберігання архівних документів стосовно виконання 

бюджетів на 2021-2022 роки

Управління Служби 

безпеки України в 

Тернопільській області

250 000,00 250 000,00 фінансування програми антитерористичних заходів у Тернопільській області  на 2021 рік 

Тернопільський обласний 

лабораторний центр 

Міністерства охорони 

здоров'я України

579 900,00 579 900,00 фінансування програми "Здоров'я населення Тернопілля 2017-2021 роки"

160 058 037,86 118 966 687,86

                                                        Степан СКИБИЛЯК      Директор департаменту

Інші субвенції з місцевого бюджету

РАЗОМ

9770

Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на 

виконання програм соціально-економічного розвитку регіонів
9800


