Зміна показників видатків обласного бюджету на 2013 рік
за функціональною структурою
Додаток 1
до рішення сімнадцятої сесії обласної ради шостого скликання
від 17.07.2013 р.                    
Код 
Найменування
Спеціальний фонд
Разом


розвитку
комунальні
послуги та
енергоносії
оплата
праці


Споживання


Всього
з них:
Загальний фонд
з них:
комунальні
послуги та
енергоносії
оплата
праці


Всього
(грн.)
бюджет 
розвитку
з них:
з них капітальні 
видатки за 
рахунок коштів, 
що передаються 
із ЗФ до БР (СФ)
-111 800
 2 377
-308 177
-654 200
-654 200
-766 000
        -654 200             -654 200
 
070000
Освiта
 40 000
 40 000
070301
Загальноосвiтнi  школи-iнтернати, 
загальноосвітні санаторні школи-інтернати
-4 143 386
-2 036 000
-348 769
-4 143 386
070302
Загальноосвiтнi школи-iнтернати для 
дiтей-сирiт та дiтей, якi залишилися без 
пiклування батькiв
-103 177
070303
Дитячi будинки (в т.ч. сiмейного типу, 
прийомнi сiм'ї)
 4 024 486
 2 036 000
 248 769
 352 900
 352 900
 4 377 386
          352 900             352 900 
070304
Спецiальнi загальноосвiтнi школи-iнтернати, 
школи та iншi заклади освiти для дiтей з 
вадами у фiзичному чи розумовому розвитку
-98 900
 214 900
 214 900
 116 000
          214 900             214 900
070307
Загальноосвітні спеціалізовані 
школи-інтернати з поглибленим вивченням 
окремих предметів і курсів для поглибленої 
підготовки дітей в галузі науки і мистецтв, 
фізичної культури і спорту, інших галузях, 
ліцеї з посиленою військово-фізичною 
підготовкою
-45 000
070501
Професiйно-технiчнi  заклади освіти
 16 000
 2 377
-60 000
-782 000
-782 000
-766 000
         -782 000           -782 000

070701
Заклади післядипломної освіти ІІІ-ІV рівнів 
акредитації (академії, інститути, центри 
підвищення кваліфікації, перепідготовки, 
вдосконалення)
 50 000
-440 000
-440 000
-390 000
         -440 000           -440 000
070806
Iншi заклади освiти
 77 000
080000
Охорона здоров"я
 77 000
080207
Будинки дитини
080209
Станцiї швидкої та невiдкладної медичної 
допомоги
 1 269 325
 2 500
 220 000
 220 000
 1 489 325
          220 000             220 000
090000
Соцiальний захист та соцiальне 
забезпечення
 1 100 000
 1 100 000
090412
Iншi видатки на соціальний захист населення
-50 000
 150 000
 150 000
 100 000
           150 000            150 000
090601
Будинки-iнтернати для малолiтнiх iнвалiдiв
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Код 
Найменування
Спеціальний фонд
Разом


розвитку
комунальні
послуги та
енергоносії
оплата
праці


Споживання


Всього
з них:
Загальний фонд
з них:
комунальні
послуги та
енергоносії
оплата
праці


Всього
(грн.)
бюджет 
розвитку
з них:
з них капітальні 
видатки за 
рахунок коштів, 
що передаються 
із ЗФ до БР (СФ)
 52 925
-12 000
 70 000
 70 000
 122 925
             70 000                70 000

090901
Будинки-iнтернати (пансіонати) для літніх 
людей та iнвалiдiв системи соцiального 
захисту
 2 500
091101
Утримання центрiв соцiальних служб для 
сім`ї, дітей   та  молоді
 150 000
 150 000
091209
Фінансова підтримка громадських організацій 
інвалідів і ветеранів
 16 400
 12 000
 16 400
091214
Iншi установи та заклади
-1 400 000
-1 400 000
-1 400 000
       -1 400 000          -1 400 000
 
110000
Культура i мистецтво
-1 400 000
-1 400 000
-1 400 000
       -1 400 000          -1 400 000
110103
Фiлармонiї, музичнi колективи i ансамблi та 
iншi мистецькі  заклади та заходи
 78 000
 18 000
 78 000
120000
Засоби масової iнформацiї
 18 000
120300
Книговидання
 78 000
 78 000
120400
Iншi засоби масової iнформацiї
 2 042 675
 2 042 675
 2 042 675
        2 042 675            2 042 675

150000
Будiвництво
 2 042 675
 2 042 675
 2 042 675
        2 042 675            2 042 675
150101
Капiтальнi вкладення
 424 000
 424 000
 424 000
           424 000               424 000
150110
Проведення невідкладних відновлювальних 
робіт, будівництво та  реконструкція 
загальноосвітніх навчальних закладів
-424 000
-424 000
-424 000
          -424 000             -424 000 
150111
Проведення невідкладних відновлювальних 
робіт, будівництво та  реконструкція 
спеціалізованих навчальних закладів
 5 335 000
 4 500 000
 835 000
 5 335 000
240000
Цiльовi фонди
-62 000
-62 000
-62 000
240601
Охорона та раціональне використання 
природних ресурсів
 5 397 000
 4 500 000
897 000
 5397 000
240602
Утилізація відходів
240604
Інша діяльність у сфері охорони 
навколишнього природного середовища
240605
Збереження природно-заповідного фонду
-1 927 000
 3 558 000
 3 558 000
 1631 000
         2 796 000           2 796 000

250000
Видатки, не вiднесенi до основних груп
-2 500 000
-2 500 000
250102
Резервний фонд
 762 000
 762 000
 762 000
250380
Інші субвенції
 2 500 000
 2 500 000
 2 500 000
        2 500 000            2 500 000

250403
Видатки на покриття інших заборгованостей, 
що виникли у попередні роки
 573 000
 296 000
 296 000
 869 000
           296 000               296 000
 
250404
Іншi видатки
Всього видатків
 8 410 000
 4 601 475
 4 500 000
 9 101 475
-305 677
 97 377
-691 475
        3 004 475            3 004 475
Керуючий справами виконавчого апарату обласної ради                                                                  О.І.Литвиненко
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