ПОРІВНЯЛЬНА ТАБЛИЦЯ ВИДАТКІВ ДЕРЖБЮДЖЕТУ НА 2021 РІК

Розпорядник
бюджетних коштів

Назва бюджетної програми (код
класифікації)

Мінреінтеграції

Грошова компенсація постраждалим,
житлові будинки (квартири) яких
зруйновано внаслідок надзвичайної
ситуації воєнного характеру, спричиненої
збройною агресією Російської Федерації
(3901070)
Субвенція з державного бюджету
місцевим бюджетам на реалізацію проекту
"Житло для внутрішньо переміщених осіб"
(3911600)
Субвенція з державного бюджету
місцевим бюджетам на здійснення заходів
щодо підтримки територій, що зазнали
негативного впливу внаслідок збройного
конфлікту на сході України (3911020)
Пілотні заходи з реагування на проблеми
для розвитку, викликані переміщенням
осіб та поверненням комбатантів
(3901600)
Заходи, спрямовані на зменшення
соціального, економічного та екологічного
впливу вибухонебезпечних предметів на
життя та діяльність населення (протимінна
діяльність) та інформування населення про
небезпеки вибухонебезпечних предметів
(3901060)

ЗУ «Про
державний
бюджет України
на 2020 рік»
(тис. грн)

ЗУ «Про
державний
бюджет України
на 2021 рік» –
перше читання
(тис. грн)

ЗУ «Про
державний
бюджет України
на 2021 рік» друге читання
та в цілому
(тис. грн)

Різниця між
державними
бюджетами
1-го та 2-го
читання (у
сумах тис. грн)

20 000, 0

114 000,00

114 000,00

0,00

0,00%

485 000, 0

немає

немає

немає

немає

20 000, 0

125 000,00

125 000,00

0,00

0,00%

7 457,0

немає

немає

немає

немає

5 000,0

5 000,00

5 000,00

0,00

0,00%

Різниця між
державними
бюджетами
1-го та 2-го
читання
(у відсотках)

Міністерство
розвитку громад
та територій
України

Міністерство
охорони здоров'я
України
Апарат
Міністерства
охорони здоров'я
України

Забезпечення належних умов в'їзду та
виїзду осіб на тимчасово окуповані
території України (3901090)
Заходи щодо створення систем та баз
даних з питань реінтеграції (3901100)
Забезпечення реінтеграції молоді з
тимчасово окупованих територій
Донецької і Луганської областей,
тимчасово окупованої території
Автономної Республіки Крим та міста
Севастополя (3901120)
Надання пільгових іпотечних кредитів
внутрішньо переміщеним особам
(3901610)
Субвенція з державного бюджету
місцевим бюджетам на розроблення
комплексних планів просторового
розвитку територій територіальних громад
(2761230)
Державне пільгове кредитування
індивідуальних сільських забудовників на
будівництво (реконструкцію) та придбання
житла (2751430)
Надання пільгового довгострокового
державного кредиту внутрішньо
переміщеним особам, учасникам
проведення антитерористичної операції
(АТО) та/або учасникам проведення
операції Об'єднаних сил (ООС) на
придбання житла (2751490)
Реалізація надзвичайної кредитної
програми на відновлення України
(2751630)
Розвиток системи екстреної медичної
допомоги та модернізація і оновлення
матеріально-технічної бази закладів
охорони здоров'я (2021 - 2301220)
Розвиток системи екстреної медичної
допомоги (2020 - 2301220)

немає

267 114,5

267 114,5

0,00

0,00%

немає

5 000,00

5 000,00

0,00

0,00%

немає

0

30 000,00

30 000,00

100,00%

немає

408 127,5

408 127,5

0,00

0,00%

немає

62 550,00

62 550,00

0,00

0,00%

немає

34 640,00

34 640,00

0,00

0,00%

немає

15 000,00

15 000,00

0,00

0,00%

68 893,6

77 575,2

77 575,2

0,00

0,00%

922 568,9

2 000 000,00

2 000 000,00

0,00

0,00%

Міністерство
охорони здоров'я
України
Національна
служба здоров'я
України
Міністерство
охорони здоров'я
України
(загальнодержавні
видатки та
кредитування)
Міністерство
цифрової
трансформації
України
(загальнодержавні
видатки та
кредитування)
Міністерство
соціальної
політики України
Апарат
Міністерства
соціальної
політики України
Пенсійний фонд
України
Державна
казначейська
служба

Керівництво та управління у сфері
державних фінансових гарантій медичного
обслуговування населення (2308010)

219 928,4

210 704,5

337 959,3

127 254,80

60,39%

Реалізація програми державних гарантій
медичного обслуговування населення
(2308060)

88 881 692,7

123 438 210,1

123 494 210,1

56 000,00

0,05%

Медична субвенція з державного бюджету
місцевим бюджетам (2311410)

16 856 894,4

немає

немає

немає

немає

Субвенція з державного бюджету
місцевим бюджетам на розвиток системи
екстреної медичної допомоги (2311470)

922 568,9

немає

немає

немає

немає

Субвенція з державного бюджету
місцевим бюджетам на розвиток мережі
центрів надання адміністративних послуг
(2911050)

немає

489 849,00

231 000,00

-258 849,00

-52,84%

3 042 568,6

3 051 573,3

3 051 573,3

0,00

0,00%

85 764,7

66 019,8

66 019,8

0,00

0,00%

202 280 399,5

203 819 411,1

195 319 411,1

-8 500 000,00

-4,17%

600 000

200 000

0

-200 000,00

-100,00%

Надання щомісячної адресної допомоги
внутрішньо переміщеним особам для
покриття витрат на проживання, в тому
числі на оплату житлово-комунальних
послуг (2501480)
Заходи із соціального захисту дітей, сімей,
жінок та інших найбільш вразливих
категорій населення (2501130)
Фінансове забезпечення виплати пенсій,
надбавок та підвищень до пенсій,
призначених за пенсійними програмами,
та дефіциту коштів Пенсійного фонду
(2506080)
Заходи щодо виконання рішень суду, що
гарантовані державою (3504040)

