
Пояснювальна записка до звіту про виконання 

обласного бюджету за І квартал 2021 року 

 

Виконання обласного бюджету за доходами 

 

За січень - березень 2021 року до обласного бюджету мобілізовано 

податків, зборів та інших доходів у сумі 218 428,6 тис. грн., що на 6,6 відс. або 

на 13 537,9 тис. грн. більше надходжень ніж за відповідний період 2020 року.  

До загального фонду обласного бюджету мобілізовано податків, зборів 

та інших доходів в сумі 207 258,9 тис. грн., що становить 108,2 відс. до 

затвердженого плану на січень-березень п. р. та 110,4 відс. до відповідного 

періоду минулого року. Перевиконання затвердженого плану пояснюється 

збільшенням надходжень податку на доходи фізичних осіб та податку на 

прибуток приватного сектору економіки.  

Податку на доходи фізичних осіб надійшло у сумі 176 812,5 тис. грн., що 

становить 105,4 відс. затвердженого плану на січень-березень п. р. та 110,0 відс. 

до відповідного періоду минулого року. Причиною такого збільшення є 

зростання фонду оплати праці, викликане збільшенням розміру мінімальної 

заробітної плати з 1 січня 2021 року до 6 000 гривень. 

Податку на прибуток підприємств надійшло у сумі 18 648,5 тис. грн., що 

на 31,9 відс. або на 4 505,5  тис. грн. більше затвердженого плану. В порівнянні 

з відповідним періодом минулого року надходження податку зросли на 22,9 

відс. або на  3 475,5 тис. гривень.  

Плати за надання адміністративних послуг надійшло в сумі 6 011,1 тис. 

грн., що на 2,0 відс. або на 117,1 тис. грн. більше затвердженого плану. В 

порівнянні з відповідним періодом минулого року надходження плати 

скоротились на 2,0 відс. або на 120,5 тис. гривень.   

Рентної плати за спеціальне використання води надійшло в сумі 

1 632,2 тис. грн., що на 17,1 відс. або на 237,9 тис. грн. більше затвердженого 

плану. В порівнянні з відповідним періодом минулого року надходження плати 

скоротились на 2,2 відс. або на 36,6 тис. гривень. 

Рентної плати за спеціальне користування  надрами надійшло в сумі 

1 692,3 тис. грн., що на 20,5 відс. або на 288,3 тис. грн. більше затвердженого 

плану.  В порівнянні з відповідним періодом минулого року надходження плати 

зросли на 20,8 відс. або на 291,1  тис. гривень. 

Доходи спеціального фонду обласного бюджету виконані в сумі 

11 169,7  тис. грн., що на 34,8 відс. або на 5 971,6 тис. грн. менше ніж за 

аналогічний період минулого року. Причиною скорочення обсягу доходів 

спеціального фонду є зменшення власних надходжень бюджетних установ на 

35,1 відс. або на 5 394,8 тис. гривень. Головною  причиною зменшення власних 

надходжень бюджетних установ є проведення карантинних заходів у закладах 

освіти з метою запобігання поширенню короновірусної інфекції. 
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Виконання обласного бюджету за видатками 

Видатки обласного бюджету без урахування трансфертів, що 

передаються до інших бюджетів, за І квартал 2021 року становили 309 217,6 

тис.грн, з них по загальному фонду – 276 476,9 тис.грн., що склало 20,6 

відсотка до плану річних призначень з урахуванням змін, по спеціальному 

фонду – 32 740,7 тис.грн. при кошторисних призначеннях на рік у сумі 

921 429,4 тис. гривень. 

Порівняно із аналогічним періодом 2020 року з обласного бюджету 

проведено видатків на – 153 063,4 тис.грн. або 33,1 відсотка менше (за І квартал 

2020 року видатки склали 462 280,9 тис.грн.). Найбільше зменшення видатків 

обласного бюджету в галузі охорони здоров’я - на 205 617,2 тис.грн порівняно з  

аналогічним періодом 2020 року, причиною якого є перехід з 1 квітня 2020 року 

закладів охорони здоров'я, які надають медичні послуги за програмою 

медичних гарантій, на фінансування з державного бюджету Національною 

службою здоров’я України. 

Обсяг та структура коштів загального і спеціального фондів, 

спрямованих у І кварталі 2020-2021 роках на галузі бюджетної сфери наведено 

в інформації про виконання обласного бюджету за І квартал 2020 та 2021 років 

до пояснювальної записки. 

Із загального фонду за перший квартал 2021 року фінансувалися поточні 

видатки, з яких на захищені видатки використано 214 601,4 тис.грн. або 77,6 

відсотка загального обсягу видатків (без трансфертів, що передаються до 

бюджетів інших рівнів), зокрема, на оплату праці з нарахуваннями – 174 834,8 

тис.грн. або 63,2 відсотків, на оплату енергоносіїв і комунальних послуг – 

23 425,9 тис.грн. (8,5 відсотка), на медикаменти – 396,5 тис.грн. (0,1 відсотка), 

продукти харчування – 5 628,2 тис.грн. (2,0 відсотка), соціальне забезпечення – 

10 316,0 тис.грн. (3,7 відсотка). У захищених видатках враховано проведені 

видатки закладів охорони здоров’я, які фінансуються з бюджету за кодами 

економічної класифікації 2282, 2610. 

У звітному періоді проведено фінансування головних розпорядників 

коштів обласного бюджету у повному обсязі до наданих ними клопотань.  

Рішенням сесії обласної ради від 25.02.2021 № 138 „Про внесення змін 

до рішення обласної ради від 17.12.2020 № 40 „Про обласний бюджет на 2021 

рік” із залишків коштів обласного бюджету, які утворилися на 1 січня 2021 року 

у сумі 437 024,4 тис.грн., спрямовано 429 380,5 тис.грн. (кошти обласного 

бюджету – 68 257,4 тис.грн.; (загального фонду – 58 475,9 тис.грн. та 

спеціального фонду – 9 781,5 тис.грн., з них бюджету розвитку – 7 447,1 

тис.грн., залишки надходжень від відшкодування втрат сільського і 

лісогосподарського виробництва – 694,3 тис.грн., екологічних коштів – 788,1 

тис.грн., залишок від повернення  довгострокових кредитів наданих молодим 

сім’ям та одиноким молодим громадянам на будівництво/придбання житла – 

852,0 тис.грн.) та субвенції: освітню – 21 569,0 тис.грн.; на будівництво центру 
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перинатології, акушерства та гінекології в місті Ужгороді 

Закарпатської області – 300 000,0 тис.грн.; на фінансове забезпечення 

будівництва, реконструкції, ремонту і утримання автомобільних доріг 

загального користування місцевого значення, вулиць і доріг комунальної 

власності у населених пунктах – 39 554,1 тис.гривень. 

Обласна рада 

Видатки на утримання органів місцевого самоврядування – апарату 

Закарпатської обласної ради за І квартал 2021 року по загальному фонду 

обласного бюджету використано в сумі 5 543,8 тис.гривень. 

На реалізацію обласних програм у І кварталі 2021 року використано 

кошти по загальному фонду  1 034,5 тис.грн., у тому числі:  

 по програмі фінансової підтримки комунально-експлуатаційного, 

автотранспортного господарств обласної ради і облдержадміністрації та 

збереження адмінбудинку (пл. Народна, 4) як пам’ятки архітектури на 2021 рік 

по загальному фонду у сумі 710,0 тис.грн. (охорона адмінбудівлі);  

 по програмі фінансового забезпечення розвитку транскордонної та 

міжрегіональної співпраці органів місцевого самоврядування Закарпатської 

області на 2021 рік  по загальному фонду у сумі 183,6 тис.грн. (проведення 

конференцій, семінарів, робочих зустрічей, сплата членських внесків); 

  по програмі фінансового забезпечення проектів міжнародної технічної 

допомоги Закарпатської області на 2021 роки рік  по загальному фонду у сумі  

138,3 тис.грн. (підтримка Агенції Регіонального Розвитку); 

 по програмі підтримки розвитку інформаційної галузі Закарпаття на 

2021-2023 роки по загальному фонду у сумі 2,6 тис.гривень. 

Із загального фонду видатки для членських внесків до  асоціацій органів 

місцевого самоврядування склали у І кварталі 2021 року 150,0 тис.гривень. 

Комунальна установа „Управління спільною власністю          

територіальних громад” Закарпатської області 

Для утримання Комунальної установи „Управління спільною власністю 

територіальних громад” Закарпатської обласної ради видатки за І квартал 2021 

року склали по загальному фонду 2 568,5 тис. грн., по спеціальному фонду  - 

2 146,3 тис. грн., у тому числі 1 349,5 на реконструкцію корпусу №1 санаторію 

"Малятко" під лікувально-діагностичне відділення. 

Обласна державна адміністрація 

На виконання заходів програм у І кварталі 2021 року використано кошти 

по загальному фонду 1 392,6 тис.грн., по спеціальному 112,1 тис.грн., у тому 

числі по програмах:  

діяльності державної установи Закарпатський обласний контактний 

центр на 2020-2022 роки по загальному фонду – 263,5 тис.грн. (оплата праці, 

комунальні послуги, експлуатаційні послуги); 
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фінансової підтримки комунально-експлуатаційного, 

автотранспортного господарств обласної ради і облдержадміністрації та 

збереження адмінбудинку (пл.Народна, 4) як пам’ятки архітектури на 2021 рік 

по загальному фонду – 870,0 тис.грн., по спеціальному фонду – 112,1 тис.грн. 

(утримання автотранспортного господарства облдержадміністрації);  

„Центр культур національних меншин Закарпаття на 2021-2025 роки”  

по загальному  фонду 196,6  тис.грн. (оплата праці з нарахуваннями);  

підтримки національних меншин та розвитку міжнаціональних відносин 

у Закарпатській області на 2021-2025 роки по загальному фонду – 51,8 тис.грн. 

(друк книг, квіткова продукція, компакт-диски, бюлетені); 

інформатизації області на 2019-2021 роки по загальному фонду – 10,6 

тис.грн. (обслуговування локальних мереж);  

мобілізаційної підготовки Закарпатської області  на 2021 рік по 

загальному фонду  –  0,1 тис.гривень. 

Департамент освіти і науки облдержадміністрації 

Видатки обласного бюджету по департаменту освіти і науки за І квартал 

2021 року на утримання закладів освіти та виконання регіональних програм 

(без врахування трансфертів іншим бюджетам) становили за загальним фондом 

123 772,0 тис.грн., за спеціальним фондом – 2 638,8 тис. гривень. За 

аналогічний період минулого року за загальним фондом було використано 

114 051,2 тис.грн., за спеціальним фондом – 3 827,1 тис. гривень. 

У І кварталі 2021 року з обласного бюджету фінансувалися 11 

загальноосвітніх шкіл-інтернатів різного типу, один дошкільний навчальний 

заклад інтернатного типу, чотири заклади позашкільної освіти, здійснювалася 

підготовка робітничих кадрів і фахівців у 13 закладах професійно-технічної та 

одному закладі передвищої освіти, а також фінансувався один заклад 

післядипломної освіти – Закарпатський інститут післядипломної педагогічної 

освіти. 

Для утримання Перечинської загальноосвітньої школи-інтернату та 

Великоберезнянської загальноосвітньої санаторної школи-інтернату 

використано 9 272,5 тис.грн. з врахуванням коштів освітньої субвенції, що на  

1 272,8 тис.грн., або на 15,9 відс. більше, ніж у відповідному періоді 2020 року. 

Для надання загальної середньої освіти та реабілітаційних послуг дітям, 

які потребують корекції фізичного та розумового розвитку з урахуванням 

нозології захворювання, з обласного бюджету фінансувалися 7 спеціальних 

загальноосвітніх шкіл-інтернатів. На їх утримання з обласного бюджету (з 

врахуванням освітньої субвенції) використано 21 310,4 тис. гривень. Порівняно 

з І кварталом минулого року видатки зросли на 14,3 відсотки. Видатки на 

захищенні статті становили 21 092,3  тис.грн., або 98,9 відс. загального обсягу 

видатків. 

З обласного бюджету фінансуються два спеціалізовані заклади загальної 

середньої освіти: Ужгородська загальноосвітня спеціалізована школа-інтернат з 
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поглибленим вивченням окремих предметів і Закарпатський обласний 

ліцей-інтернат з посиленою військово-фізичною підготовкою імені Героїв 

Красного поля. У звітному періоді на їх утримання з обласного бюджету 

використано 7 530,4 тис.грн., що на 686,3 тис.грн., ніж в аналогічному періоді 

2020 року. 

Видатки на утримання Чинадіївського дошкільного навчального закладу 

інтернатного типу склали 3 744,3  тис.грн., що перевищує видатки відповідного 

періоду минулого року на 514,5 тис.грн., або на 15,9 відсотка. 

Видатки обласного бюджету на утримання чотирьох закладів 

позашкільної освіти становили 14 620,1 тис. гривень. Порівняно з відповідним 

періодом минулого року видатки цих закладів збільшилися на 13,5 відсотків. 

На підготовку робітничих кадрів у 13 навчальних закладах професійно-

технічної освіти у І кварталі цього року з обласного бюджету використано 

57 157,4 тис.грн., або на 16,7 відс. більше, ніж в аналогічному періоді 

попереднього року. Видатки на підготовку фахівців у Закарпатському 

машинобудівному технікумі становили 3 311,1 тис.грн., що на 21,9 відс. більше 

видатків у відповідному періоді минулого року. 

Департамент охорони здоров'я облдержадміністрації 

Видатки обласного бюджету по департаменту охорони здоров’я за  

І квартал 2021 року становили по загальному фонду – 36 889,5 тис.грн. (без 

урахування трансфертів іншим бюджетам) та по спеціальному фонду – 7 043,3 

тис. гривень. Із обсягу видатків загального фонду 16 734,6 тис.грн. або 45,4 

відс. проведено за рахунок субвенції з державного бюджету, на здійснення 

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

За рахунок субвенції на здійснення підтримки окремих закладів та 

заходів у системі охорони здоров’я фінансуються заклади, які визначені 

статтею 90 Бюджетного кодексу України, зокрема КНП „Обласний будинок 

дитини”, КНП „Закарпатська обласна станція переливання крові” Закарпатської 

обласної ради, КНП „Закарпатське обласне бюро судово-медичної експертизи, 

обласний центр медико-соціальної експертизи, база спеціального медичного 

постачання департаменту охорони здоров’я, а також КНП „Центр громадського 

здоров’я”, який частково фінансується також з коштів НСЗУ.  

На оплату комунальних послуг та енергоносіїв закладів охорони 

здоров’я у І кварталі 2021 року використано 10 725,0 тис.грн., що становить 19 

відс. плану на 2021 рік (56370,2 тис.грн.). 

За рахунок коштів обласного бюджету фінансуються три медичні 

коледжі, курси підвищення кваліфікації та перепідготовки молодших, 

медичних та фармацевтичних спеціалістів, на утримання яких було 

використано по загальному фонду 7 541,5 тис.грн. та по спеціальному –  1 757,1 

тис. гривень. 
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На виконання обласних програм департаменту охорони здоров’я 

передбачено кошти  в сумі 44 243,2 тис.грн., з них профінансовано за перший 

квартал 2021 року  8 439,0 тис.грн., що становить 19 відс. плану. 

На Програму розвитку та підтримки комунальних закладів охорони 

здоров’я Закарпатської області на 2020 – 2021 роки передбачені кошти в сумі 

35 094,1 тис.грн., з яких за перший квартал профінансовано 7 939,9 тис.грн, що 

становить 22,6 відс. від плану.  

Департамент соціального захисту населення облдержадміністрації 

На утримання закладів соціального захисту населення та виконання 

регіональних програм у І кварталі 2021 року департаментом соціального 

захисту населення (без урахування трансфертів іншим бюджетам) по 

загальному фонду використано 38 488,8 тис.грн., по спеціальному фонду – 

2 869,9 тис. гривень. За рахунок цих коштів фінансувалися три дитячі будинки-

інтернати, геріатричний пансіонат, три психоневрологічні інтернати, обласний 

центр комплексної реабілітації для осіб з інвалідністю, соціальний абілітаційно-

реабілітаційний центр „Парасолька”, обласний центр по нарахуванню та 

здійсненню соціальних виплат, Закарпатський обласний центр соціальних 

служб та чотири заклади соціального обслуговування для осіб, які опинилися в 

складних життєвих обставинах. 

На фінансування захищених видатків головним розпорядником коштів 

використано 36 999,8 тис.грн., з них на заробітну плату з нарахуваннями – 

29 882,1 тис.грн., на оплату комунальних послуг та енергоносіїв – 3 151,2 тис. 

гривень. Питома вага захищених видатків становила 96,1 відсотка усіх видатків, 

проведених цим головним розпорядником коштів із загального фонду 

обласного бюджету (без урахування трансфертів іншим бюджетам). 

Видатки на заробітну плату з нарахуваннями за І квартал 2021 року у 

порівнянні з відповідним періодом минулого року зросли на 4 737,4 тис.грн., 

або на 18,8 відсотка. 

Для виконання регіональних програм департаментом соціального 

захисту населення використано 3 299,7 тис. грн., у тому числі: 

«Турбота» щодо посилення соціального захисту громадян на 2019 - 2021 

роки – 1 992,0 тис. грн.; 

сімейної, ґендерної політики, запобігання та протидії домашньому 

насильству, протидії  торгівлі  людьми  на 2021 - 2025 роки – 1 273,7 тис. грн.; 

оздоровлення та відпочинку дітей і розвитку мережі дитячих закладів 

оздоровлення та відпочинку на 2018 - 2021 роки – 34,0 тис. гривень. 

Служба у справах дітей облдержадміністрації 

По службі у справах дітей видатки на соціальний захист населення (без 

урахування трансфертів іншим бюджетам) по загальному фонду склали 2 653,4 

тис.грн., по спеціальному фонду – 48,0 тис. гривень. За рахунок цих коштів 

проведено видатки на утримання притулку для дітей і Закарпатського центру 

соціально-психологічної реабілітації дітей на загальну суму 2 698,8 тис.грн., 
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проведено заходи для реалізації Регіональної програми забезпечення 

права дитини на виховання у сімейному оточенні на 2018 – 2025 роки у сумі 2,6 

тис. гривень. 

На фінансування захищених видатків у вищезазначених закладах  

використано 2 545,3 тис.грн., з них на заробітну плату з нарахуваннями – 

2 038,3 тис.грн., на оплату комунальних послуг та енергоносіїв – 230,1 тис. 

гривень. Питома вага захищених видатків в установах, що підпорядковуються 

службі у справах дітей, становить 96,0 відс. усіх їх видатків із загального фонду 

обласного бюджету за І квартал 2021 року. 

У порівнянні з відповідним періодом минулого року видатки на 

заробітну плату з нарахуваннями у підвідомчих установах служби у справах 

дітей збільшилися на 316,8 тис.грн., або на 18,4 відсотка. 

Департамент культури облдержадміністрації 

Видатки обласного бюджету по головному розпоряднику коштів – 

департаменту культури за І квартал 2021 року (без урахування трансфертів 

іншим бюджетам) становили по загальному фонду 44 861,9 тис.грн., по 

спеціальному – 1 446,5 тис. гривень. 

На утримання закладів культури і мистецтва, надання фінансової 

підтримки та виконання заходів регіональних програм у галузі культури 

використано по загальному фонду – 30 706,5 тис.грн. та по спеціальному – 

745,5 тис. гривень.  

За рахунок цих коштів здійснювалося утримання шістьох обласних 

закладів культури: універсальної наукової бібліотеки, бібліотеки для дітей та 

юнацтва, краєзнавчого музею, музею народної архітектури та побуту, 

художнього музею, організаційно-методичного центру культури, на що 

використано з обласного бюджету 12 518,0 тис.грн. по загальному фонду та 

745,5 тис.грн. по спеціальному фонду. 

Для надання фінансової підтримки театрально-видовищним і 

концертним організаціям – Закарпатському академічному обласному 

українському музично-драматичному театру, Закарпатському обласному театру 

драми та комедії, Закарпатському обласному угорському драматичному театру, 

Закарпатському академічному обласному театру ляльок, Закарпатській 

обласній філармонії, заслуженому академічному Закарпатському народному 

хору, академічному камерному хору „Кантус” по загальному фонду 

використано 17 925,3 тис.грн., що більше в порівнянні з аналогічним періодом 

2020 року на 28,3 відсотка, або на 3 956,4 тис. гривень. 

На утримання закладів передвищої та вищої освіти – Ужгородського 

музичного фахового коледжу та Ужгородського інституту культури і мистецтв 

видатки по загальному фонду склали 14 155,3 тис.грн., по спеціальному – 701,0 

тис. грн., що більше у порівнянні з аналогічним періодом минулого року по 

загальному фонду на 3 730,0 тис. грн., по спеціальному – на 338,7 тис. гривень. 
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Для виконання Програми розвитку культури Закарпатської 

області на 2021 - 2023 роки проведено видатки у сумі 263,2 тис. гривень. 

Управління молоді та спорту облдержадміністрації 

На утримання закладів фізичної культури і спорту та виконання 

регіональних програм за І квартал 2021 року (без урахування трансфертів 

іншим бюджетам) по загальному фонду використано 17 281,2 тис.грн., по 

спеціальному фонду – 181,0 тис. гривень. 

За рахунок цих коштів здійснювалося утримання регіонального центру з 

фізичної культури і спорту осіб з інвалідністю „Інваспорт”, центру олімпійської 

підготовки, школи вищої спортивної майстерності, обласного центру фізичного 

здоров'я населення „Спорт для всіх”, чотирьох спортивних шкіл обласного 

підпорядкування, семи дитячо-юнацьких спортивних шкіл, які підпорядковані 

обласним організаціям фізкультурно-спортивних товариств „Колос”, „Україна”, 

„Спартак” і „Динамо”. Для забезпечення їхньої діяльності у поточному році 

використано 15 151,3 тис. гривень. 

На виплату заробітної плати з нарахуваннями у вищезазначених 

закладах фізичної культури і спорту спрямовано 11 204,4 тис.грн. У порівнянні 

з відповідним періодом минулого року ці видатки з обласного бюджету 

збільшилися на 3 101,2 тис.грн. або на 38,3 відсотка.  

На проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з олімпійських 

видів спорту та неолімпійських видів спорту протягом І кварталу поточного 

року використано 1 692,5 тис.грн., на проведення навчально-тренувальних 

зборів і змагань та заходів зі спорту осіб з інвалідністю – 401,7 тис. гривень. 

Управлінням молоді та спорту облдержадміністрації для виконання 

регіональних програм використано 216,7 тис. грн., у тому числі на програму 

«Молодь Закарпаття» спрямовано 114,2 тис. грн., на програму розвитку 

фізичної культури і спорту – 102,5 тис. гривень. 

Управління містобудування та архітектури облдержадміністрації 

На виконання заходів обласної комплексної соціально-економічної 

програми забезпечення молоді, учасників антитерористичної операції та 

внутрішньо переміщених осіб житлом  у Закарпатській області на 2018-2022 

роки використано кошти у І кварталі 2021 року у сумі 3 872,1 тис. грн., за 

рахунок яких надано пільгових кредитів молодим сім’ям та одиноким молодим 

громадянам для будівництва 7 квартир. Витрати, пов’язані з наданням та 

обслуговуванням пільгових довгострокових кредитів, наданих громадянам на 

будівництво/реконструкцію/придбання житла становлять 122,3 тис. гривень. 

Також на виконання заходів програми створення та впровадження 

містобудівного кадастру Закарпатської області на 2019-2023 роки по 

загальному фонду обласного бюджету використано 9,7 тис. гривень.  
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Департамент інфраструктури, розвитку і утримання мережі 

автомобільних доріг загального користування місцевого значення та 

житлово-комунального господарства облдержадміністрації 

Протягом І кварталу 2021 року на утримання та розвиток автомобільних 

доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок відповідної субвенції з 

державного бюджету по спеціальному фонду використано кошти у сумі                       

16 254,9 тис. гривень.  

Департамент інформаційної діяльності та комунікацій з 

громадськістю облдержадміністрації 

На реалізацію програм у І кварталі 2021 року використано кошти по 

загальному фонду 4,0 тис.грн., у тому числі по програмам: 

 підтримки розвитку інформаційної галузі на 2021-2023 роки – 1,5 

тис.грн. (прес-тур);  

забезпечення участі громадськості у формуванні та реалізації державної 

політики і вивчення суспільної думки на 2019-2021 роки – 2,5 тис.грн. 

(проведення круглих столів, вшанування учасників бойових дій, 80-річчя 

Карпатської України).  

Департамент агропромислового розвитку облдержадміністрації 

Департаментом агропромислового розвитку на виконання обласної 

цільової програми „Власний дім” використано 3 763,5 тис. грн., в тому числі із 

загального фонду – 2 895,0 тис. грн., спеціального – 868,5 тис. грн., за рахунок 

яких надано пільгові кредити сільським позичальникам на добудову і 

реконструкцію житла  домогосподарств та облаштування інженерних мереж 

будинків. Витрати, пов’язані з наданням та обслуговуванням пільгових 

довгострокових кредитів, наданих громадянам на 

будівництво/реконструкцію/придбання житла становлять 511,6 тис. гривень. 

Управління туризму та курортів облдержадміністрації 

  На виконання заходів програми розвитку туризму та курортів 

Закарпатської області на 2021-2023 роки у І кварталі 2021 року використано 

кошти по загальному фонду 0,2 тис.гривень. 

Департамент економічного розвитку і торгівлі облдержадміністрації 

На виконання заходів програми підтримки державної політики 

регіонального розвитку та підтримки громад Закарпатської області на 2021-

2023 роки (утримання Агенції Регіонального Розвитку) у І кварталі 2021 року 

використано по загальному фонду 141,0 тис. гривень. 

Управління з питань оборонної роботи, цивільного захисту та 

взаємодії з правоохоронними органами облдержадміністрації 

На виконання заходів комплексної програми розвитку цивільного 

захисту Закарпатської області на 2020-2024 роки у І кварталі 2021 року 

використано кошти по загальному фонду 1 051,8 тис.грн. (оплата праці, 

комунальні послуги, послуги зв’язку). 
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Загалом за перший квартал 2021 року на реалізацію 50 обласних 

програм із обласного бюджету профінансовано 45 399,5 тис.грн., що становить 

80,8 відс. плану на звітну дату.  

Інформація про фінансування програм із обласного бюджету у 2021 році 

за станом на 01.04.2021 року додається до пояснювальної записки. 

Міжбюджетні трансферти: 

- з обласного бюджету перераховано субвенцію державному бюджету 

на реалізацію програм у сумі 19 965,9 тис.грн., у тому числі:  

Регіональної програми із підтримки законності та правопорядку в 

Закарпатській області – 1 000,0 тис.грн.; 

Регіональної програми боротьби з тероризмом, контрабандою, 

організованою злочинністю та корупцією – 2 000,0 тис.грн.; 

Програми забезпечення пожежної  та техногенної безпеки на території 

Закарпатської області – 750,0 тис.грн.; 

Програми профілактики злочинності на території Закарпатської області 

– 1 500,0 тис.грн.; 

Програми надання шефської допомоги військовим частинам, які 

розташовані на території області – 180,0 тис.грн.; 

Програми підвищення ефективності виконання повноважень органами 

виконавчої влади щодо реалізації державної регіональної політики та 

впровадження реформ – 14 535,9 тис. гривень.  

-  з державного бюджету: 

Обласний бюджет за січень-березень 2021 року отримав трансфертів по 

загальному та спеціальному фондах у сумі 204 242,4 тис.грн., у тому числі: 

дотацій 136 487,4 тис.грн. (базову – 68 142, 3 тис.грн. або 100,0 відс. до 

плану на звітну дату, додаткову дотацію з державного бюджету місцевим 

бюджетам на здійснення переданих з державного бюджету видатків з 

утримання закладів освіти та охорони здоров'я – 68 345,1 тис.грн. (100,0 відс. 

плану, з якої передано бюджетам територіальних громад – 44 257,8 тис.грн. або 

у повному обсязі до помісячного розпису обласного бюджету); 

субвенцій – 67 755,0 тис.грн., або 100,0 відс. плану з урахуванням змін 

на звітну дату. Із отриманих субвенцій 22 496,0 тис.грн. або 100 відс. 

уточненого плану на звітну дату передано бюджетам територіальних громад 

для: 

здійснення програм у галузі освіти (оплата праці з нарахуваннями 

педагогічних працівників загальноосвітніх навчальних закладів приватної 

форми власності та педагогічних працівників інклюзивно-ресурсних центрів – 

7 674,3 тис.грн.; на надання державної підтримки особам з особливими 

освітніми потребами – 2 313,0 тис.грн.); 
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на лікування хворих на цукровий діабет інсуліном та 

нецукровий діабет десмопресином – 12 508, 7 тис.гривень. 

До пояснювальної записки та звіту про виконання обласного бюджету за 

перший квартал 2021 року додається інформація про фінансування програм із 

обласного бюджету у 2021 році за станом на 01.04.2021 року, інформація про 

обсяги субвенцій за рахунок коштів обласного бюджету місцевим бюджетам на 

2021 рік за станом на 01.04.2021 року та інформація про виконання обласного 

бюджету за І квартал 2020 та 2021 років. 

 

  

24   травня 2021 року                                                           Департамент фінансів 

                                                                                     облдержадміністрації 


