Додаток  1
до рішення двадцять другої сесії обласної ради шостого скликання
від 25.04.2014 р.                   
(грн.)
Зміна показників доходів обласного бюджету на 2014 рік 
Спеціальний фонд
Загальний фонд
Код
Разом
Назва 
У т.ч. бюджет 
розвитку
Разом
10000000
-4 454 700
 
-4 373 100
-81 600
Податкові надходження
11000000
-36 191 400
 
 
-36 191 400
Податки на доходи, податки на прибуток, 
податки на збільшення ринкової вартості
-36 191 400
11010000
-36 191 400
 
 
Податок на доходи фізичних осіб
-34 860 400
11010100
-34 860 400
 
 
Податок на доходи фізичних осіб, що 
сплачується податковими агентами, із доходів 
платника податку у вигляді заробітної плати
-1 331 000
11010200
-1 331 000
 
 
Податок на доходи фізичних осіб з грошового 
забезпечення, грошових винагород та інших 
виплат, одержаних військовослужбовцями та 
особами рядового і начальницького складу, що 
сплачується податковими агентами
12000000
-4 373 100
 
-4 373 100
 
Податки на власність
-4 373 100
12030000
 
-4 373 100
 
Збір за першу реєстрацію транспортного 
засобу
-715 600
12030100
 
-715 600
 
Збір за першу реєстрацію колісних 
транспортних засобів (юридичних осіб)
-3 657 500
12030200
 
-3 657 500
 
Збір за першу реєстрацію колісних 
транспортних засобів (фізичних осіб)
13000000
 36 109 800
 
 
36 109 800
Збори та плата за спеціальне використання 
природних ресурсів
 811 500
13010000
811 500
 
 
Збір за спеціальне використання лісових 
ресурсів
 811 500
13010100
811 500
 
 
Збір за спеціальне використання лісових 
ресурсів в частині деревини, заготовленої в 
порядку рубок головного користування
-482 000
13020000
-482 000
 
 
Збір за спеціальне використання води
-114 000
13020100
-114 000
 
 
Збір за спеціальне використання води (крім 
збору за спеціальне використання води водних 
об'єктів місцевого значення)
 68 000
13020300
68 000
 
 
Збір за спеціальне використання води для 
потреб гідроенергетики
-430 000
13020400
-430 000
 
 
Надходження збору за спеціальне 
використання води від підприємств 
житлово-комунального господарства
-6 000
13020600
-6 000
 
 
Збір за спеціальне використання води в 
частині використання поверхневих вод для 
потреб водного транспорту (крім стоянкових і 
службово-допоміжного флотів)
 35 780 300
13030000
35 780 300
 
 
Плата за користування надрами
 35 780 300
13030100
35 780 300
 
 
Плата за користування надрами для 
видобування корисних копалин 
загальнодержавного значення
Разом доходів
-4 454 700
 0
-4 373 100
-81 600
40000000
 90 469 300
1 500 000
205 111 700
-114 642 400
Офіційні трансферти
41000000
 90 469 300
1 500 000
205 111 700
-114 642 400
Від органів державного управління
-36 960 700
41020000
-36 960 700
 
 
Дотації
-32 391 400
41020100
-32 391 400
 
 
Дотації вирівнювання, що одержуються з 
державного бюджету
-4 569 300
41021100
-4 569 300
 
 
Додаткова дотація з державного бюджету 
місцевим бюджетам на виплату надбавок за 
обсяг та якість виконаної роботи медичним 
працівникам закладів охорони здоров'я, що 
надають первинну медичну допомогу, у 
непілотних регіонах
 127 430 000
41030000
-77 681 700
205 111 700
1 500 000
Субвенції
 4 220 000
41030300
2 720 000
1 500 000
1 500 000
Субвенція на утримання об'єктів спільного 
користування чи ліквідацію негативних 
наслідків діяльності об'єктів спільного 
користування
1

Спеціальний фонд
Загальний фонд
Код
Разом
Назва 
У т.ч. бюджет 
розвитку
Разом
-121 315 900
41030600
-121 315 900
 
 
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
 76 000 500
41030800
76 000 500
 
 
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
-5 723 400
41032600
-5 723 400
 
 
Субвенція з державного бюджету місцевим 
бюджетам на придбання медикаментів для 
забезпечення швидкої медичної допомоги
-5 829 000
41033700
-5 829 000
 
 
Субвенція з державного бюджету місцевим 
бюджетам на придбання витратних матеріалів 
для закладів охорони здоров'я та лікарських 
засобів для інгаляційної анестезії
-18 953 900
41033800
-18 953 900
 
 
Субвенція з державного бюджету місцевим 
бюджетам на забезпечення харчуванням 
(сніданками) учнів 5-11 класів 
загальноосвітніх навчальних закладів
-107 400
41034400
 
-107 400
 
Субвенція з державного бюджету місцевим 
бюджетам на будівництво, реконструкцію, 
ремонт та утримання вулиць і доріг 
комунальної власності у населених пунктах
-1 717 400
41034800
-1 717 400
 
 
Субвенція з державного бюджету місцевим 
бюджетам на часткове відшкодування вартості 
лікарських засобів для лікування осіб з 
гіпертонічною хворобою
-998 100
41035800
-998 100
 
 
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"
-2 224 600
41036300
-2 224 600
 
 
Субвенція з державного бюджету місцевим 
бюджетам на фінансування Програм - 
переможців Всеукраїнського конкурсу 
проектів та програм розвитку місцевого 
самоврядування
 203 719 100
41036600
 
203 719 100
 
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
 360 100
41037000
360 100
 
 
Субвенція з державного бюджету місцевим 
бюджетам на проведення виборів депутатів 
Верховної Ради Автономної Республіки Крим, 
місцевих рад та сільських, селищних, міських 
голів
Разом трансфертів
 90 469 300
 1 500 000
 205 111 700
-114 642 400
Всього
-114 724 000
 200 738 600
     

Керуючий справами виконавчого апарату обласної ради                      І.А.Дудка                    

        1 500 000                      86 014 600
2

