Зміна показників видатків обласного бюджету на 2014 рік
за функціональною структурою
Додаток  2
до рішення двадцять п’ятої сесії обласної ради шостого скликання
від 19.12.2014 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) 
 13 606
070000
Освiта
 116 470
 71 293
 32 000
 116 470
070304
Спецiальнi загальноосвiтнi школи-iнтернати, 
школи та iншi заклади освiти для дiтей з 
вадами у фiзичному чи розумовому розвитку
-8 394
 8 000
-18 394
-8 394
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
-108 076
-79 293
-108 076
070701
Заклади післядипломної освіти ІІІ-ІV рівнів 
акредитації (академії, інститути, центри 
підвищення кваліфікації, перепідготовки, 
вдосконалення)
 381 402
-57 110
 809 682
-881 402
-881 402
-500 000
          -881 402     - 881 402
080000
Охорона здоров"я
 100 000
-509 474
-825 387
-825 387
-725 387
          -825 387     - 825 387
080101
Лікарні
 577 033
-101 413
 1 460 016
-44 215
-44 215
 532 818
           -44 215       - 44 215
080201
Спецiалiзованi лiкарнi та iншi спецiалiзованi 
заклади (центри, диспансери, госпiталi для 
iнвалiдiв ВВВ, лепрозорiї, медико-санiтарнi 
частини  тощо, що мають лiжкову мережу)
-23 300
 37 500
080204
Санаторiї для хворих туберкульозом
-215 531
-46 115
-128 000
-215 531
080205
Санаторiї для дiтей та пiдлiткiв 
(нетуберкульознi)
 28 500
 43 500
 28 500
080207
Будинки дитини
 11 800
-23 060
-11 800
-11 800
             -11 800       - 11 800
080208
Станцiї переливання кровi
-103 400
-60 000
-103 400
080209
Центри екстреної медичної допомоги та 
медицини катастроф, станції екстреної 
(швидкої) медичної допомоги
-4 457
 18 000
080400
Спецiалiзованi полiклiнiки (в т.ч. диспансери, 
медико-санiтарнi частини, пересувнi 
консультативнi дiагностичнi центри  тощо, 
якi не мають лiжкового фонду)
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) 
-17 000
-5 800
-17 000
080500
Загальнi i спецiалiзованi стоматологiчнi 
полiклiнiки
 7 000
080704
Центри здоров'я i заходи у сфері санiтарної 
освiти
 65 460
-30 000
081001
Медико-соцiальнi експертнi комiсiї
 46 550
081002
Iншi заходи по охоронi здоров'я
 6 165
081003
Служби технічного нагляду за будівництвом 
та капітальним ремонтом, централізовані 
бухгалтерії, групи централізованого 
господарського обслуговування
 804 806
 1 190 000
-804 806
-804 806
         -804 806      - 804 806
090000
Соцiальний захист та соцiальне 
забезпечення
-275 194
-275 194
090413
Допомога на догляд за інвалідом I чи II групи 
внаслідок психічного розладу
-180 000
-180 000
090417
Витрати на поховання учасників бойових дій 
та інвалідів війни
 225 000
 185 000
-324 999
-324 999
-99 999
          -324 999        - 324 999
090601
Будинки-iнтернати для малолiтнiх iнвалiдiв
 1 035 000
 1 005 000
-479 807
-479 807
 555 193
          -479 807        - 479 807
090901
Будинки-iнтернати (пансіонати) для літніх 
людей та iнвалiдiв системи соцiального 
захисту
-15 000
-15 000
091103
Соціальні програми i заходи державних 
органiв у справах молоді
 15 000
 15 000
091106
Iншi видатки
 112 541 539
 112 541 539
 112 541 539
100000
Житлово-комунальне господарство
 112 541 539
 112 541 539
 112 541 539
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
 17 600
 4 500
110000
Культура i мистецтво
 17 600
 4 500
110201
Бiблiотеки
-215 900
-215 900
120000
Засоби масової iнформацiї
-215 900
-215 900
120300
Книговидання
-8 509 257
-8 509 257
-8 509 257
       -8 509 257       - 8 509 257
150000
Будiвництво
-8 509 257
-8 509 257
-8 509 257
       -8 509 257       - 8 509 257
150122
Інвестиційні проекти
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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.)
  з них:
бюджет 
розвитку
капітальні видатки 
за рахунок коштів, 
що передаються із 
загального фонду 
до бюджету 
розвитку 
(спеціального 
фонду) 
-800 000
 800 000
240000
Цiльовi фонди
 1 000 000
 200 000
 800 000
 1 000 000
240601
Охорона та раціональне використання 
природних ресурсів
-1 000 000
-1 000 000
-1 000 000
240602
Утилізація відходів
 64 623 000
 64 623 000
250313
Додаткова дотація з державного бюджету на 
вирівнювання фінансової забезпеченості 
місцевих бюджетів
-19 042 600
-19 042 600
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
-74 646 400
-74 646 400
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
 8 509 257
 8 509 257
250366
Субвенція з державного бюджету місцевим 
бюджетам на здійснення заходів щодо 
соціально-економічного розвитку окремих 
територій
 225 929 961
 225 929 961
 225 929 961
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
 275 900
-3 000
-60 000
-60 000
 215 900
          -60 000        - 60 000
250404
Іншi видатки
Всього видатків
                    



Заступник голови обласної ради                                                                     В.П.Микійчук  
                                                                                                                                                                                                                                                                   

















-9 455 465
 337 671 500
 328 216 035
 2 014 788
-39 510
-19 310 535
     -10 255 465    - 10 255 465          308 905 500







Кропивка

