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розпоряджЕння
10 грудня  2021  року

Про схвалення проскту рiшення
обласно.і. РадI,I «Про обласнI,Iй
бюджет m 2022 рiк»

ынн1щя Ng  862

-

Вiдповiдно    до    стапi     18    Закону    Укра.і.ни    «Про    мiсцевi    державнi
адмiнiстрацi.і.» та статтi  76  Бюджетного кодексу  Укра.і.ни,  з  метою забезпечення
послiдовностi бюджетного процесу при пiдготовцi проскту обласного бюджету
на 2022 рiк:

1. Схвалити про€кт рiшення обласно.і. Ради «Про обласний бюджет на 2022 рiк»:

1 ) за доходами обласного бюджету на 2022 рiк у сумi 4 567 211 928 грн` зокрема
доходи загального фонду бюджету визначити у сумi 2 722 722 678 грн. доходи
спецiального фонду бюджету у сумi  1  844 489 250 грн. з них бюджет розвитку у
сумi 600 000 грн:

2) за видатками обласного бюд}Itе'ту на 2022 рiк у сумi 4 572 033 928 грн, зокрема
обсяг  видаткiв  загального  t|]онду бюджету у  сумi  2 703  923 215  грн та  видаткiв
спецiального фонду бюджету у сумi  1868110 713  грн. з яких бюджет розвитку
у сумi 24 324 463 грн за головними розпорядниками коштiв:

Обласна Рада
департамент гуманiтарно.і. поjтiтики обjіасно.]
дер>I{авно`і.адмiнiстрацi.I

департамент охорони здоров'я  та реабiлiтацi.і
обласно.1. державно.і. адмi нiсті]ацi.і
департамент соцiально.і. та молодiжно.і. полiтики
обласно.і. державно.і. адмiнiстрацi.і.
Служба у справах дiтей обласно.і. державно.і.
адмiнjстрацi.і
Управлiння у справах нацiональностей та релiгi.].
обласно.]. державно.і. адмj нiстрацi.і

грн
64  710 409

1  669 020 398

732  667 081

377  057  261
13  884  895
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Управлjння розвитку територiй та iнфраструктури
обласно.і.державно.і.ад^Iiнiстрацj.I
Управлiння будiвніщтва обласно.і. державно.і
адмiнiстрацi.і.
Управлiння дорожнього господарства обласно.і.
державно.і. адм iн iстрацi.і.
департамент iнформацiйно.і. дiяльностi та
I{омунiкацiй з громадськiстю обласно.і. державно.і
адмiнiстрацi.і`

департамент мiжнародного спiвробiтництва та
регiонаjіьного розвитку обjіасно.і. державно.і.
адмiнiстрацi.і.

департамент з питань оборонно.і. робо",
цивiльного захисту та вза€модi.і. з
правоохоронними органами обласно.I. державно.і
адмiнiстрацi.I

департамент фiнансiв обjіасно.і. державно.і
адмiнiстрацi.і

2 000 000

10  073  098

1  398  068  700

91512EI

62  356 400

13  817  886

218  305  (t00:

3) обсяги повернення  кредитiв до обласного бюджету у сумi 9 248 818 грн,
зокрема повернення кредитiв до спецiального фонду у сумi 9 248 818 грн, з них
до бюджету розвитку спецiального фонду у сумi 6 425 000 грн;

4)  обсяги   надання  кредитiв  з  обласного  бюджету  у  с`умi  4426 818  грн,
зокрема надання  кредитiв за рахунок коштiв загального фонду  1  500 000  грн та
спецiального фонду у сумi 2 926 818 грн, за рахунок повернення кредитiв у сумi
2  926  818  грн;

5)  за  обсягом  мiжбюджетних  трансфертiв,  що  передаються  j3  загаш      `о
фонду  обласного  бюджету  до  мiсцевих  бюджетiв  областi  у  2022  роцi,  у\7^tli
157140 500  грн. а саме:

додаткова   дотацiя   з   мiсцевого   бюджету   на   проведення   розрахункiв
протягом   опалювального   сезону   за   комунаjіьнi   посj-іуги   за   енергоносi.і..   якi
споживаються установами.  органiзацiями,  пiдпри€мствами,  що утримуються  за
рахунок   вiдповiдних   мiс`цевих  бюджетiв,  за   рахунок  вiдповiдно.і.  додатково.і.
дотацi.і. з державного бюд>кету -15 738 000 грн;

додаткова   дотацiя   з   мiсцевого   бюджету   на   здiйснення   переданих   з
державного бюджету видаткiв з утримання закладiв освiти та охорони здоров'я
за рахунок вiдповiдно.і. додатково.і. дотацi.і. з державного бюдже'1у -29 000 000 грн:

субвенцiя  з  мiсцевого  бюджету  на  здiйснення  переданих  видаткiв у  сферi
освiти за рахунок коштiв освiтньо.і. субвенцi.і. -87 202  800 грн;
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субвенцiя  з  мiсцевого  бюджету  на  надання державно.і. пiдтримки  особам  з
особливими освiтнiми  потіэебами за рахуг1ок вiдповiдно.і. субвенцi.і. з державного
бюджету -17 879 200 грн;

субвенцiя  з  обласного  бюджету  на  вiдшкодування  витрат  на  поховання
учасникiв бойових дiй та осiб з iнвалiднiстю внаслiдок вiйни -843 400 грн;

субвенцiя   з   обласного   бюджету   на   пiльгове   медичне   обслуговування
громадян` якi пос'I`ра>Iuали внаслiдок Чорнобильсько.і. катастрофи -2 885 600 грн;

субвенцiя   з   обласного   бюджету   на   компенсацiйнi   виплати   особам   з
iнвалiднiстю на бензин (пальне), ремонт, техобслуговування автотранспорту та
транспортне   обслуговування,   а  також  на   встановjіення  телефонiв  особам   з
iнвалiднiстю I  i  11 груп -1091  500 грн;

еубвенцiя  3 обласного бюджету для забезпечення витратними   матерiалами
(кардiовиробами)      хворих      областi      в      Комунальному      некомерцiйному
пiдпри€мствi   «Вiнницький   регiонаjіьний   кjіiнiчний  лiкувально-дiагностичний
центр серцево-судинно.і. патологi.і.» -2 500 000 грн.

Обсяг  нерозIіодiлених  мiжбюджетних  трансфертiв  з  державного  бюд>кету
становjіять 46 423  400  грнt  з  ні,1х:

субвенцiя    з   державного   бюджету    мiсцевим    бюджетам    на   про€ктнi,
будiвельно-ремонтнi   робо".   придбання  житjіа  та   примiщень  для   розвитку
сiмейних та jнших форм  виховання,  наближених до сiмейних, та забезпечення
житлом  дiтей-сирiт,  дiтей,     ііозбавлених  6атькiвського   пjкjіування,  осiб   з  .і.х
ііисла -37 325 400 грщ

субвенцiя з державного бюджету мiсцевим бюджетам на створення мере>кi
спецiальних служб пiдтримки осiб, якi постраждали вiд домашнього насильства
та/або насильства за ознакою L`татi -9 098 000 грн;

6)  за  оборотним  залишком  бюджетнпх  коштiв  обласного  бюд>кету  у  с`умi
100 000  грн;

7) за резервним фондом обласного бюджету на 2022 рiк у сумi  14 741700 грн.

2. Контроль за виконацням цього розпорядження залишаю за собою.

ГОЛОВа обЛаСНО.1. деРЖ}ВН,0.1.
адмiнiстрацi.I. Сергiй БОРЗОВ


