Додаток  1
до рішення другої сесії обласної ради сьомого скликання
від 24.12.2015р.                  
(грн.)
Зміна доходів обласного бюджету на 2015 рік 
Спеціальний фонд
Загальний 
фонд

Код
Всього
Найменування згідно 
з класифікацією доходів бюджету 
в т.ч. бюджет 
розвитку
Всього
40000000
 337 561 500
 
-217 752 700
555 314 200
Офіційні трансферти
41000000
 337 561 500
 
-217 752 700
555 314 200
Від органів державного управління
 28 856 800
41020000
 
 
Дотації
28 856 800
 28 856 800
41020600
28 856 800
 
Стабілізаційна дотація
 
 308 704 700
41030000
-217 752 700
 
Субвенції
526 457 400
-6 696 300
41030600
-6 696 300
 
Субвенція з державного бюджету місцевим 
бюджетам на виплату допомоги сім'ям з 
дітьми, малозабезпеченим сім'ям, інвалідам з 
дитинства, дітям-інвалідам, тимчасової 
державної допомоги дітям та допомоги по 
догляду за інвалідами I чи II групи внаслідок 
психічного розладу
 
 3 352 200
41030800
3 352 200
 
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
 
 2 625 700
41030900
2 625 700
 
Субвенція з державного бюджету місцевим 
бюджетам на надання пільг з послуг зв'язку, 
інших передбачених законодавством пільг 
(крім пільг на одержання ліків, 
зубопротезування, оплату електроенергії, 
природного і скрапленого газу на побутові 
потреби, твердого та рідкого пічного 
побутового палива, послуг тепло-, 
водопостачання і водовідведення, квартирної 
плати (утримання будинків і споруд та 
прибудинкових територій), вивезення 
побутового сміття та рідких нечистот), на 
компенсацію втрати частини доходів у 
зв'язку з відміною податку з власників 
транспортних засобів та інших самохідних 
машин і механ
 
 7 755 200
41031000
7 755 200
 
Субвенція з державного бюджету місцевим 
бюджетам на надання пільг та житлових 
субсидій населенню на придбання твердого 
та рідкого  пічного побутового палива і 
скрапленого газу
 
 75 357 400
41033900
75 357 400
 
Освітня субвенція з державного бюджету 
місцевим бюджетам
 
 97 067 100
41034200
97 067 100
 
Медична субвенція з державного бюджету 
місцевим бюджетам
 
1

















                     
                
                
                       Перший заступник голови обласної  ради                                       Є.М.Холод









                           Кропивка


Спеціальний фонд
Загальний 
фонд

Код
Всього
Найменування згідно 
з класифікацією доходів бюджету 
в т.ч. бюджет 
розвитку
Всього
 126 565 200
41036600
344 317 900
 
Субвенція з державного бюджету місцевим 
бюджетам на погашення заборгованості з 
різниці в тарифах на теплову енергію, 
опалення та постачання гарячої води, 
послуги з централізованого водопостачання, 
водовідведення, що вироблялися, 
транспортувалися та постачалися населенню 
та/або іншим підприємствам 
централізованого питного водопостачання та 
водовідведення, які надають населенню 
послуги з централізованого водопостачання 
та водовідведення, яка виникла у зв'язку з 
невідповідністю фактичної вартості теплової 
енергії та послуг з централізованого 
водопостачання, водовідведення, опалення 
та постачання
-217 752 700
 2 678 200
41037000
2 678 200
 
Субвенція з державного бюджету місцевим 
бюджетам на проведення виборів депутатів 
місцевих рад та сільських, селищних, 
міських голів
 
 337 561 500
 0
-217 752 700
 555 314 200
Разом трансфертів
 555 314 200
-217 752 700
 337 561 500
 0
Всього
2

