Зміна показників видатків обласного бюджету на 2014 рік
за функціональною структурою
Додаток 2
до рішення двадцять другої сесії обласної ради шостого скликання
від 25.04.2014 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) 
-51 900
-37 600
-61 400
-61 400
-113 300
           -61 400           -61 400

010000
Державне управлiння
-51 900
-37 600
-61 400
-61 400
-113 300
           -61 400           -61 400

010116
Органи мiсцевого самоврядування
-11 080 200
-6 851 300
 6 000
-6 922 651
-6 922 651
-18 002 851
      -6 922 651      -6 922 651

070000
Освiта
-170 500
-125 100
-170 500
070301
Загальноосвiтнi  школи-iнтернати, 
загальноосвітні санаторні школи-інтернати
-134 800
-99 000
-134 800
070303
Дитячi будинки (в т.ч. сiмейного типу, 
прийомнi сiм'ї)
-2 601 600
-1 879 100
-2 209 641
-2 209 641
-4 811 241
       -2 209 641     -2 209 641
070304
Спецiальнi загальноосвiтнi школи-iнтернати, 
школи та iншi заклади освiти для дiтей з 
вадами у фiзичному чи розумовому розвитку
-1 779 900
-1 307 900
-2 813 010
-2 813 010
-4 592 910
      -2 813 010     -2 813 010
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
-464 800
-344 800
-300 000
-300 000
-764 800
        -300 000        -300 000

070401
Позашкiльнi заклади освiти, заходи iз 
позашкiльної роботи з дiтьми
-3 551 700
-2 605 800
-3 551 700
070501
Професiйно-технiчнi  заклади освіти
-1 690 400
-1 690 400
070601
Вищi заклади освіти  I та II рiвнiв акредитацiї
-549 700
-391 100
 6 000
-549 700
070701
Заклади післядипломної освіти ІІІ-ІV рівнів 
акредитації (академії, інститути, центри 
підвищення кваліфікації, перепідготовки, 
вдосконалення)
-136 800
-98 500
-136 800
070806
Iншi заклади освiти
-1 600 000
-1 600 000
-1 600 000
      -1 600 000    -1 600 000

070807
Інші  освітні програми
-10 016 018
-10 402 362
 180 000
 336 000
 336 000
-9 680 018
          336 000        336 000
080000
Охорона здоров"я
-5 040 787
-3 986 855
-5 040 787
080101
Лікарні
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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) 
 2 315 172
-4 164 392
 180 000
 336 000
 336 000
 2 651 172
      336 000               336 000

080201
Спецiалiзованi лiкарнi та iншi спецiалiзованi 
заклади (центри, диспансери, госпiталi для 
iнвалiдiв ВВВ, лепрозорiї, медико-санiтарнi 
частини  тощо, що мають лiжкову мережу)
-178 177
-137 960
-178 177
080204
Санаторiї для хворих туберкульозом
-130 004
-100 417
-130 004
080205
Санаторiї для дiтей та пiдлiткiв 
(нетуберкульознi)
-281 174
-227 429
-281 174
080207
Будинки дитини
-316 751
-233 364
-316 751
080208
Станцiї переливання кровi
-6 500 240
-569 941
-6 500 240
080209
Центри екстреної медичної допомоги та 
медицини катастроф, станції екстреної 
(швидкої) медичної допомоги
-28 022
-16 157
-28 022
080400
Спецiалiзованi полiклiнiки (в т.ч. диспансери, 
медико-санiтарнi частини, пересувнi 
консультативнi дiагностичнi центри  тощо, 
якi не мають лiжкового фонду)
-117 807
-86 957
-117 807
080500
Загальнi i спецiалiзованi стоматологiчнi 
полiклiнiки
-6 366
-4 842
-6 366
080704
Центри здоров'я i заходи у сфері санiтарної 
освiти
 283 375
-862 889
 283 375
081002
Iншi заходи по охоронi здоров'я
-15 237
-11 159
-15 237
081003
Служби технічного нагляду за будівництвом 
та капітальним ремонтом, централізовані 
бухгалтерії, групи централізованого 
господарського обслуговування
 3 782 080
-847 700
 34 000
 22 000
 22 000
 3 804 080
      22 000              22 000

090000
Соцiальний захист та соцiальне 
забезпечення
 200 000
 200 000
090212
Пільги на медичне обслуговування 
громадянам, які постраждали внаслідок 
Чорнобильської катастрофи
 2 417 527
 2 417 527
090412
Iншi видатки на соціальний захист населення
-588 400
-588 400
090413
Допомога на догляд за інвалідом I чи II групи 
внаслідок психічного розладу
 100 800
-98 500
 100 800
090601
Будинки-iнтернати для малолiтнiх iнвалiдiв
-39 890
-45 000
-39 890
090700
Утримання закладів, що надають соціальні 
послуги дітям, які опинились в складних 
життєвих обставинах
 11 670
 11 670
090802
Інші програми соціального захисту дітей
 536 100
-621 400
 536 100
090901
Будинки-iнтернати (пансіонати) для літніх 
людей та iнвалiдiв системи соцiального 
захисту
 75 000
-15 800
 8 000
 22 000
 22 000
 97 000
     22 000               22 000
091101
Утримання центрiв соцiальних служб для 
сім`ї, дітей   та  молоді
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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) 
 110 000
 110 000
091102
Програми i заходи центрiв соцiальних служб 
для сім`ї, дітей  та  молодi
 300 000
 300 000
091103
Соціальні програми i заходи державних 
органiв у справах молоді
 20 000
 20 000
091104
Соціальні програми і заходи державних 
органів з питань забезпечення рівних прав та 
можливостей жінок і чоловіків
 22 280
-2 000
 26 000
 22 280
091106
Iншi видатки
-12 680
-12 680
091107
Соціальні програми i заходи державних 
органiв у справах сім'ї
 534 500
 534 500
091108
Заходи з оздоровлення та відпочинку дітей, 
крім заходів з оздоровлення дітей, що 
здійснюються за рахунок коштів на 
оздоровлення громадян, які постраждали 
внаслідок Чорнобильської катастрофи
 163 473
-56 000
 163 473
091212
Обробка інформації з нарахування та виплати 
допомог і компенсацій
-68 300
-9 000
-68 300
091214
Iншi установи та заклади
 149 146 075
 147 646 075
 1 500 000
 149 146 075
 1 500 000
100000
Житлово-комунальне господарство
 1 500 000
 1 500 000
 1 500 000
 1 500 000
100201
Тепловi мережi
 147 646 075
 147 646 075
 147 646 075
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
-1 894 584
-812 379
 411 446
 411 446
-1 483 138
          411 446          411 446
110000
Культура i мистецтво
 63 607
 683 584
 683 584
 747 191
          683 584          683 584
110102
Театри
-355 000
-73 138
-73 138
-428 138
          -73 138           -73 138
 
110103
Фiлармонiї, музичнi колективи i ансамблi та 
iншi мистецькі  заклади та заходи
-472 629
-334 871
-100 000
-100 000
-572 629
         -100 000        -100 000
 
110201
Бiблiотеки
-497 871
-366 508
-85 000
-85 000
-582 871
           -85 000          -85 000
  
110202
Музеї i виставки
-12 200
-9 000
-6 000
-6 000
-18 200
             -6 000            -6 000
110203
Заповiдники
-620 491
-102 000
-8 000
-8 000
-628 491
             -8 000            -8 000

110502
Iншi культурно-освiтнi заклади та заходи
 287 000
-800
-68 000
-68 000
 219 000
           -68 000          -68 000
120000
Засоби масової iнформацiї
 45 000
 45 000
120100
Телебачення i радiомовлення
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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) 
 70 000
 70 000
120201
Перiодичнi видання (газети та журнали)
 209 000
-800
 209 000
120300
Книговидання
-37 000
-68 000
-68 000
-105 000
           -68 000           -68 000

120400
Iншi засоби масової iнформацiї
-446 274
-295 979
-13 000
-13 000
-459 274
          -13 000            -13 000

130000
Фiзична культура i спорт
-519 707
-519 707
130102
Проведення навчально-тренувальних зборiв i 
змагань
 62 999
-93 242
 62 999
130104
Видатки на утримання центрiв з iнвалiдного 
спорту i реабiлiтацiйних шкiл
 72 000
 72 000
130105
Проведення навчально-тренувальних зборiв i 
змагань та заходiв з iнвалiдного спорту
-105 500
-105 500
130106
Проведення навчально-тренувальних зборів і 
змагань з неолімпійських видів спорту
-241 151
-112 550
-100 000
-100 000
-341 151
         -100 000         -100 000
 
130107
Утримання та навчально-тренувальна робота 
дитячо-юнацьких спортивних шкiл
 367 300
-76 290
 87 000
 87 000
 454 300
            87 000            87 000

130114
Забезпечення підготовки спортсменів вищих 
категорій школами вищої спортивної 
майстерності
-44 941
-13 897
-44 941
130115
Центри "Спорт для всіх" та заходи з фізичної 
культури
-21 443
-21 443
130204
Утримання апарату управлiння громадських 
фiзкультурно-спортивних органiзацiй (ФСТ 
"Колос")
-15 831
-15 831
130205
Фiнансова пiдтримка спортивних споруд, які 
належать громадським організаціям 
фізкультурно-спортивної спрямованості
 5 350 000
 5 350 000
 5 350 000
        5 350 000        5 350 000

150000
Будiвництво
 5 280 000
 5 280 000
 5 280 000
        5 280 000        5 280 000
150101
Капiтальнi вкладення
 70 000
 70 000
 70 000
             70 000             70 000

150119
Проведення невідкладних відновлювальних 
робіт, будівництво та реконструкція 
спеціалізованих лікарень  та інших 
спеціалізованих закладів
 906 223
-3 183 435
 4 089 658
 906 223
170000
Транспорт, дорожнє господарство, зв'язок, 
телекомунiкацiї та iнформатика
 906 223
-3 183 435
 4 089 658
 906 223
170703
Видатки на проведення робіт, пов"язаних з 
будiвництвом, реконструкцiєю, ремонтом та 
утриманням автомобiльних дорiг
 300 000
 300 000
180000
Iншi послуги, пов'язанi з економiчною 
дiяльнiстю
 300 000
 300 000
180404
Підтримка малого і середнього 
підприємництва
 20 000
 14 700
 20 000
200000
Охорона навколишнього природного 
середовища та ядерна безпека
 20 000
 14 700
 20 000
200600
Збереження природно-заповiдного фонду
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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) 
 8 135 851
 1 335 133
 6 800 718
 8 135 851
240000
Цiльовi фонди
-20 887 288
-2 962 787
-17 924 501
-20 887 288
240601
Охорона та раціональне використання 
природних ресурсів
 4 499 936
 4 000 000
 499 936
 4 499 936
240602
Утилізація відходів
 23 725 583
 23 725 583
 23 725 583
240603
Ліквідація іншого забруднення 
навколишнього природного середовища
 165 000
 165 000
 165 000
240604
Інша діяльність у сфері охорони 
навколишнього природного середовища
 632 620
 132 920
 499 700
 632 620
240605
Збереження природно-заповідного фонду
-4 569 300
-4 569 300
250318
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
 287 323
 287 323
 287 323
         287 323         287 323

250324
Субвенція іншим бюджетам на виконання 
інвестиційних проектів
-121 315 900
-121 315 900
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
 76 000 500
 76 000 500
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
-18 953 900
-18 953 900
250341
Субвенція з державного бюджету місцевим 
бюджетам на забезпечення харчуванням 
(сніданками) учнів 5-11 класів 
загальноосвітніх навчальних закладів
 1 139 200
 98 355
 98 355
 1 237 555
      98 355              98 355         
250344
Субвенція з місцевого бюджету державному 
бюджету на виконання програм 
соціально-економічного та культурного 
розвитку регіонів
 647 300
 207 100
 440 200
 647 300
250354
Субвенція з державного бюджету місцевим 
бюджетам на будівництво, реконструкцію, 
ремонт та утримання вулиць і доріг 
комунальної власності у населених пунктах
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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) 
-998 100
-998 100
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"
 625 667
 12 318 711
 159 244
 12 159 467
 12 944 378
       25 000             25 000

250380
Інші субвенції
-2 224 600
-2 224 600
250382
Субвенція з державного бюджету місцевим 
бюджетам на фінансування Програм - 
переможців Всеукраїнського конкурсу 
проектів та програм розвитку місцевого 
самоврядування
 56 073 025
 56 073 025
 56 073 025
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
 360 100
 360 100
250388
Субвенція з державного бюджету місцевим 
бюджетам на проведення виборів депутатів 
Верховної Ради Автономної Республіки 
Крим, місцевих рад та сільських, селищних, 
міських голів
 240 000
 1 629 062
 1 629 062
 1 869 062
       1 629 060       1 629 060
250403
Видатки на покриття інших заборгованостей, 
що виникли у попередні роки
 2 250 500
 185 000
 185 000
 2 435 500
          185 000          185 000

250404
Іншi видатки
Всього видатків
 141 935 591
 26 244 178
 202 237 142
 228 481 320
 220 000
-19 233 420
-86 545 729
      2 779 133         1 279 133

Керуючий справами виконавчого апарату обласної ради                                                          І.А.Дудка  
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