Додаток  1
до рішення тринадцятої сесії  обласної ради шостого скликання
від 14.11.2012 р.                        
(грн.)
Зміна показників доходів обласного бюджету на 2012 рік 
Спеціальний фонд
Загальний фонд
Код
Разом
Назва 
У т.ч. бюджет 
розвитку
Разом
10000000
 192 697
 
192 697
 
Податкові надходження
19000000
 192 697
 
192 697
 
Інші податки та збори
 192 697
19010000
 
192 697
 
Екологічний податок
 192 697
19010300
 
192 697
 
Надходження від розміщення відходів у 
спеціально відведених для цього місцях чи на 
об'єктах, крім розміщення окремих видів 
відходів як вторинної сировини
Разом доходів
 192 697
 0
 192 697
 0
40000000
 115 947 000
 
19 401 300
96 545 700
Офіційні трансферти
41000000
 115 947 000
 
19 401 300
96 545 700
Від органів державного управління
 39 482 800
41020000
39 482 800
 
 
Дотації
 6 895 300
41021300
6 895 300
 
 
Додаткова дотація з державного бюджету 
місцевим бюджетам на підвищення рівня 
матеріального забезпечення інвалідів І чи ІІ 
групи внаслідок психічного розладу
 32 587 500
41021800
32 587 500
 
 
Додаткова дотація з державного  бюджету 
місцевим бюджетам на оплату праці 
працівників бюджетних установ
 76 464 200
41030000
57 062 900
19 401 300
 
Субвенції
 62 516 000
41030600
62 516 000
 
 
Субвенція з державного бюджету місцевим 
бюджетам на виплату допомоги сім'ям з 
дітьми, малозабезпеченим сім'ям, інвалідам з 
дитинства, дітям-інвалідам та тимчасової 
державної допомоги дітям
-7 094 700
41030800
-7 094 700
 
 
Субвенція з державного бюджету місцевим 
бюджетам на надання пільг та житлових 
субсидій населенню на оплату електроенергії, 
природного газу, послуг  тепло-, 
водопостачання і водовідведення, квартирної 
плати (утримання будинків і споруд та 
прибудинкових територій), вивезення 
побутового сміття та рідких нечистот
 1 512 000
41034800
1 512 000
 
 
Субвенція з державного бюджету місцевим 
бюджетам на часткове відшкодування вартості 
лікарських засобів для лікування осіб з 
гіпертонічною хворобою
 19 401 300
41036600
 
19 401 300
 
Субвенція з державного бюджету місцевим 
бюджетам на погашення заборгованості з 
різниці в тарифах на теплову енергію, послуги 
з централізованого водопостачання та 
водовідведення, що вироблялися, 
транспортувалися та постачалися населенню, 
яка виникла у зв'язку з невідповідністю 
фактичної вартості теплової енергії та послуг з 
централізованого водопостачання та 
водовідведення тарифам, що затверджувалися 
та/або погоджувалися органами державної 
влади чи місцевого самоврядування
 129 600
41037000
129 600
 
 
Субвенція з державного бюджету місцевим 
бюджетам на проведення виборів депутатів 
Верховної Ради Автономної Республіки Крим, 
місцевих рад та сільських, селищних, міських 
голів
Разом трансфертів
 115 947 000
 0
 19 401 300
 96 545 700
Всього
 96 545 700
 19 593 997
 116 139 697
 0

Керуючий справами  виконавчого апарату обласної ради                          О.І.Литвиненко
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