Зміна показників розподілу видатків обласного бюджету на 2013 рік
за головними розпорядниками коштів
Додаток  3
до рішення двадцятої сесії обласної ради шостого скликання від 25.12.2013 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.)
  з них:
бюджет 
розвитку
капітальні видатки 
за рахунок коштів, 
що передаються із 
загального фонду 
до бюджету 
розвитку 
(спеціального 
фонду) 
 3 548 299
-37 369
-295 572
 148 161
 148 161
 3 696 460
           148 161           148 161
14
Департамент охорони здоров'я 
облдержадміністрації
 3 548 299
-52 969
-273 692
-76 838
-76 838
 3 471 461
            -76 838            -76 838

080000
Охорона здоров"я
-510 946
-683 906
-45 000
-45 000
-555 946
            -45 000            -45 000

080101
Лікарні
 3 289 695
 376 555
 1 270 712
 3 289 695
080201
Спецiалiзованi лiкарнi та iншi спецiалiзованi 
заклади (центри, диспансери, госпiталi для 
iнвалiдiв ВВВ, лепрозорiї, медико-санiтарнi 
частини  тощо, що мають лiжкову мережу)
-9 761
 14 300
080204
Санаторiї для хворих туберкульозом
-17 975
 24 500
-9 330
-9 330
-9 330
             -9 330              -9 330  
080205
Санаторiї для дiтей та пiдлiткiв 
(нетуберкульознi)
 26 200
 4 402
 20 200
 26 200
080208
Станцiї переливання кровi
-1 695 707
-500 000
-910 968
-1 695 707
080209
Центри екстреної медичної допомоги та 
медицини катастроф, станції екстреної 
(швидкої) медичної допомоги
 10 360
 7 767
080400
Спецiалiзованi полiклiнiки (в т.ч. диспансери, 
медико-санiтарнi частини, пересувнi 
консультативнi дiагностичнi центри  тощо, 
якi не мають лiжкового фонду)
 36 508
-2 600
-15 000
-36 508
-36 508
            -36 508            -36 508
080500
Загальнi i спецiалiзованi стоматологiчнi 
полiклiнiки
 16 000
080704
Центри здоров'я i заходи у сфері санiтарної 
освiти
 2 391 549
 52 000
 35 473
 2 391 549
081002
Iншi заходи по охоронi здоров'я
 11 000
 18 050
-36 770
 14 000
 14 000
 25 000
              14 000             14 000
081003
Служби технічного нагляду за будівництвом 
та капітальним ремонтом, централізовані 
бухгалтерії, групи централізованого 
господарського обслуговування
 15 600
-21 880
110000
Культура i мистецтво
 15 600
-21 880
110201
Бiблiотеки
 224 999
 224 999
 224 999
           224 999              224 999

250000
Видатки, не вiднесенi до основних груп
 224 999
 224 999
 224 999
           224 999              224 999  
250403
Видатки на покриття інших заборгованостей, 
що виникли у попередні роки
1

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.)
  з них:
бюджет 
розвитку
капітальні видатки 
за рахунок коштів, 
що передаються із 
загального фонду 
до бюджету 
розвитку 
(спеціального 
фонду) 
15
Департамент праці та соціального захисту 
населення  облдержадміністрації
090000
Соцiальний захист та соцiальне 
забезпечення
-135 000
-135 000
090413
Допомога на догляд за інвалідом I чи II групи 
внаслідок психічного розладу
 135 000
 135 000
090417
Витрати на поховання учасників бойових дій 
та інвалідів війни
-18 480 466
-19 980 466
 1 500 000
-18 480 466
 1 500 000
40
Департамент житлово-комунального 
господарства облдержадміністрації
-18 480 466
-19 980 466
 1 500 000
-18 480 466
 1 500 000
100000
Житлово-комунальне господарство
 1 500 000
 1 500 000
 1 500 000
 1 500 000
100201
Тепловi мережi
-19 980 466
-19 980 466
-19 980 466
100602
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
 3 542 990
 3 542 990
 3 542 990
        2 042 990          2 042 990

47
Управління капітального будівництва 
облдержадміністрації
 1 500 000
 1 500 000
 1 500 000
240000
Цiльовi фонди
 1 500 000
 1 500 000
 1 500 000
240603
Ліквідація іншого забруднення 
навколишнього природного середовища
 2 042 990
 2 042 990
 2 042 990
        2 042 990          2 042 990

250000
Видатки, не вiднесенi до основних груп
 2 042 990
 2 042 990
 2 042 990
        2 042 990           2 042 990

250403
Видатки на покриття інших заборгованостей, 
що виникли у попередні роки
 44 500
 44 500
 44 500
60
Департамент з питань нафтогазового 
комплексу, промисловості, екології та 
природних ресурсів облдержадмінісрації
 44 500
 44 500
 44 500
240000
Цiльовi фонди
 44 500
 44 500
 44 500
240601
Охорона та раціональне використання 
природних ресурсів
-741 900
-237 400
-504 500
-741 900
65
Департамент інфраструктури та туризму 
облдержадміністрації
-741 900
-237 400
-504 500
-741 900
170000
Транспорт, дорожнє господарство, зв'язок, 
телекомунiкацiї та iнформатика
2

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.)
  з них:
бюджет 
розвитку
капітальні видатки 
за рахунок коштів, 
що передаються із 
загального фонду 
до бюджету 
розвитку 
(спеціального 
фонду) 
-741 900
-237 400
-504 500
-741 900
170703
Видатки на проведення робіт, пов"язаних з 
будiвництвом, реконструкцiєю, ремонтом та 
утриманням автомобiльних дорiг
 2 657 350
-7 267 134
-7 050 991
-216 143
-4 609 784
76
Департамент фінансів 
облдержадміністрації
 104 071 200
 104 071 200
250313
Додаткова дотація з державного бюджету на 
вирівнювання фінансової забезпеченості 
місцевих бюджетів
-62 515 000
-62 515 000
250326
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
-54 000 000
250328
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
 741 900
 237 400
 504 500
 741 900
250354
Субвенція з державного бюджету місцевим 
бюджетам на будівництво, реконструкцію, 
ремонт та утримання вулиць і доріг 
комунальної власності у населених пунктах
 11 052 950
 11 052 950
250366
Субвенція з державного бюджету місцевим 
бюджетам на здійснення заходів щодо 
соціально-економічного розвитку окремих 
територій
 1 470 000
 1 470 000
250376
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"
 720 643
-720 643
250380
Інші субвенції
 2 578 200
 2 578 200
250382
Субвенція з державного бюджету місцевим 
бюджетам на фінансування Програм - 
переможців Всеукраїнського конкурсу 
проектів та програм розвитку місцевого 
самоврядування
3

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.)
  з них:
бюджет 
розвитку
капітальні видатки 
за рахунок коштів, 
що передаються із 
загального фонду 
до бюджету 
розвитку 
(спеціального 
фонду) 
-8 009 034
-8 009 034
-8 009 034
250383
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
Всього видатків
-16 548 200
 4 470 508
-27 224 357
-22 753 849
-295 572
-37 369
 6 205 649
        3 691 151        2 191 151
Керуючий справами виконавчого апарату обласної ради                                                                     О.І.Литвиненко
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