
Пояснювальна записка до звіту 

про виконання обласного бюджету за перше півріччя 2021 року 
 

 До загального фонду надійшло 404 млн гривень власних доходів. 

Надходження податку та збору на доходи фізичних осіб склали  

352,7 млн гривень (у структурі доходів загального фонду питома вага даного 

платежу становить 87,3 відсотка), податку на прибуток підприємств –  

33,1 млн гривень, рентної плати за використання природних ресурсів –  

3,7 млн гривень, плати за надання адміністративних послуг – 12 млн гривень. 

Спеціальний фонд за доходами виконано на 47,4 млн гривень. Власних 

доходів бюджетних установ надійшло 44,4 млн гривень (93,7 відсотка від усіх 

надходжень спеціального фонду), екологічного податку, грошових стягнень за 

шкоду, заподіяну порушенням законодавства про охорону навколишнього 

природного середовища, та коштів від відшкодування втрат 

сільськогосподарського і лісогосподарського виробництва – 3 млн  гривень. 

З державного бюджету надійшло 656,7 млн гривень міжбюджетних 

трансфертів, із них базової дотації – 90,3 млн гривень, додаткової дотації на 

здійснення переданих з державного бюджету видатків з утримання закладів 

освіти та охорони здоров’я – 111,5  млн  гривень, субвенцій –                                     

454,9 млн гривень, зокрема освітньої  – 121,1 млн гривень; на здійснення 

підтримки окремих закладів та заходів у системі охорони здоров’я –                           

70  млн гривень; реалізацію інфраструктурних проєктів та розвиток об’єктів 

соціально-культурної сфери – 12,3  млн гривень; здійснення заходів щодо 

соціально-економічного розвитку окремих територій – 6,9  млн гривень; 

надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами –                        

5,7 млн гривень; заходи, спрямовані на боротьбу з гострою респіраторною 

хворобою COVID-19, спричиненою коронавірусом SARS-CoV-2, та її 

наслідками під час навчального процесу у закладах загальної середньої освіти – 

5,3 млн гривень; на 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 –                       

2,3 млн гривень; фінансове забезпечення будівництва, реконструкції, ремонту і 

утримання автомобільних доріг – 231,3 млн гривень. 

Видатки склали  973,9  млн гривень (загальний фонд – 765,2 млн гривень, 

спеціальний – 208,7 млн гривень). 

Із загального фонду на освіту спрямовано 433 млн гривень, охорону 

здоров’я – 69,6 млн гривень, соціальний захист та соціальне забезпечення –                   

53,7 млн гривень, культуру та мистецтво – 53,7 млн гривень, фізичну культуру 

та спорт – 20,8 млн гривень. 

Виконання заходів обласних програм профінансовано на                                     

35,8 млн гривень, зокрема, підтримки малозахищених верств населення 

“Турбота” – 5,5 млн гривень, розвитку цілісного майнового комплексу 

аеропорту “Тернопіль” – 2,3 млн гривень, молодіжного житлового   

будівництва – 1,5 млн гривень, розвитку водного господарства –  
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1,1 млн гривень, “Ветеран” – 1 млн гривень, підтримки осіб, які брали участь в 

антитерористичній операції, операції об’єднаних сил, членів сімей осіб, 

загиблих під час проведення антитерористичної  операції – 1 млн гривень. 

З бюджету розвитку на будівництво та регіональний розвиток спрямовано 

19,8 млн гривень, з них на: виконання інвестиційних проєктів в рамках 

реалізації заходів, спрямованих на розвиток системи охорони здоров’я у 

сільській місцевості – 11,7  млн  гривень; виконання інвестиційних проєктів за 

рахунок субвенцій з інших бюджетів – 7,3 млн гривень. 

На утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої 

інфраструктури за рахунок субвенції з державного бюджету освоєно  

121,8 млн гривень. 
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