Додаток  1
до рішення двадцятої  сесії обласної ради шостого скликання
від 25.12.2013 р.
(грн.)
Зміна показників доходів обласного бюджету на 2013 рік 
Спеціальний фонд
Загальний фонд
Код
Разом
Назва 
У т.ч. бюджет 
розвитку
Разом
40000000
-18 092 700
1 500 000
-26 489 500
8 396 800
Офіційні трансферти
41000000
-18 092 700
1 500 000
-26 489 500
8 396 800
Від органів державного управління
 104 071 200
41020000
104 071 200
 
 
Дотації
 104 071 200
41020600
104 071 200
 
 
Додаткова дотація з державного бюджету на 
вирівнювання фінансової забезпеченості 
місцевих бюджетів
-122 163 900
41030000
-95 674 400
-26 489 500
1 500 000
Субвенції
 1 140 000
41030300
-360 000
1 500 000
1 500 000
Субвенція на утримання об'єктів спільного 
користування чи ліквідацію негативних 
наслідків діяльності об'єктів спільного 
користування
-62 515 000
41030600
-62 515 000
 
 
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
-54 000 000
41030800
-54 000 000
 
 
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
 15 000 000
41034500
15 000 000
 
 
Субвенція з державного бюджету місцевим 
бюджетам на здійснення заходів щодо 
соціально-економічного розвитку окремих 
територій
 2 152 400
41034800
2 152 400
 
 
Субвенція з державного бюджету місцевим 
бюджетам на часткове відшкодування вартості 
лікарських засобів для лікування осіб з 
гіпертонічною хворобою
 1 470 000
41035800
1 470 000
 
 
Субвенція з державного бюджету місцевим 
бюджетам на виплату державної соціальної 
допомоги на дітей-сиріт та дітей, позбавлених 
батьківського піклування, грошового 
забезпечення батькам-вихователям і 
прийомним батькам за надання соціальних 
послуг у дитячих будинках сімейного типу та 
прийомних сім'ях за принципом "гроші ходять 
за дитиною"
 2 578 200
41036300
2 578 200
 
 
Субвенція з державного бюджету місцевим 
бюджетам на фінансування Програм - 
переможців Всеукраїнського конкурсу 
проектів та програм розвитку місцевого 
самоврядування
-27 989 500
41036600
 
-27 989 500
 
Субвенція з державного бюджету місцевим 
бюджетам на погашення заборгованості з 
різниці в тарифах на теплову енергію, послуги 
з водопостачання та водовідведення, що 
вироблялися, транспортувалися та постачалися 
населенню, яка виникла у зв'язку з 
невідповідністю фактичної вартості теплової 
енергії, послуг з водопостачання та 
водовідведення тарифам, що затверджувалися 
або погоджувалися органами державної влади 
чи органами місцевого самоврядування
Разом трансфертів
-18 092 700
 1 500 000
-26 489 500
 8 396 800
Всього
 8 396 800
-26 489 500
-18 092 700
 1 500 000
Керуючий справами виконавчого апарату обласної ради                                   О.І.Литвиненко         

