Додаток  3
до рішення другої сесії обласної ради
сьомого скликання
від  24.12.2015р.  
 93,00
10.12.2015   0:00:00
 63,00
Зміна розподілу видатків обласного бюджету на 2015 рік
Спеціальний фонд


Разом
комунальні
послуги та
енергоносії
оплата
праці
видатки
споживання


Всього
з них
Загальний фонд
з них
комунальні
послуги та
енергоносії
оплата
праці


Всього
бюджет 
розвитку
Найменування згідно з типовою 
відомчою/програмною /тимчасовою 
класифікацією видатків та кредитування 
місцевого бюджету
Код 
програмної/тимч
асової 
/функціональної  
класифікації 
видатків та 
кредитування 
місцевого 
бюджету
(грн.)


розвитку
з них


розвитку
видатки 
споживання
 79 300
011
Обласна рада
01
 79 300
010000
Державне управлiння
 79 300
010116
Органи мiсцевого самоврядування
 191 377
-1 652 004
 8 616 000
 8 616 000
 8 616 000
 8 616 000
101
Департамент освіти і науки  
облдержадміністрації
10
 191 377
-1 652 004
 8 616 000
 8 616 000
 8 616 000
 8 616 000
070000
Освiта
 3 000
 3 000
 3 000
 3 000
070301
Загальноосвiтнi  школи-iнтернати, 
загальноосвітні санаторні школи-інтернати
 34 500
 34 500
 34 500
 34 500
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
 191 377
-1 652 004
070501
Професiйно-технiчнi  заклади освіти
 8 578 500
 8 578 500
 8 578 500
 8 578 500
070807
Інші  освітні програми
 54 028 005
 22 367 484
-2 225 806
-1 642 705
-1 642 705
 52 385 300
-1 642 705
140
Департамент охорони здоров'я 
облдержадміністрації
 54 028 005
14
 54 028 005
 22 327 784
-2 199 506
 956 282
 956 282
 54 984 287
 956 282
080000
Охорона здоров"я
 54 028 005
 20 667 135
 7 730 779
-52 800
 956 282
 956 282
 21 623 417
 956 282
080101
Лікарні
 20 667 135
 13 596 000
 11 620 886
-1 515 977
 13 596 000
080201
Спецiалiзованi лiкарнi та iншi спецiалiзованi 
заклади (центри, диспансери, госпiталi для 
iнвалiдiв ВВВ, лепрозорiї, медико-санiтарнi 
частини  тощо, що мають лiжкову мережу)
 13 596 000
 668 370
 509 376
 668 370
080204
Санаторiї для хворих туберкульозом
 668 370
 442 100
 328 422
 442 100
080205
Санаторiї для дiтей та пiдлiткiв 
(нетуберкульознi)
 442 100
 132 000
 96 946
 132 000
080207
Будинки дитини
 132 000
 413 000
 304 482
 413 000
080208
Станцiї переливання кровi
 413 000
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Спеціальний фонд


Разом
комунальні
послуги та
енергоносії
оплата
праці
видатки
споживання


Всього
з них
Загальний фонд
з них
комунальні
послуги та
енергоносії
оплата
праці


Всього
бюджет 
розвитку
Найменування згідно з типовою 
відомчою/програмною /тимчасовою 
класифікацією видатків та кредитування 
місцевого бюджету
Код 
програмної/тимч
асової 
/функціональної  
класифікації 
видатків та 
кредитування 
місцевого 
бюджету
(грн.)


розвитку
з них


розвитку
видатки 
споживання
 163 000
 120 620
 163 000
080209
Центри екстреної медичної допомоги та 
медицини катастроф, станції екстреної 
(швидкої) медичної допомоги
 163 000
 1 000
 19 317
-20 900
 1 000
080400
Спецiалiзованi полiклiнiки (в т.ч. 
диспансери, медико-санiтарнi частини, 
пересувнi консультативнi дiагностичнi 
центри  тощо, якi не мають лiжкового фонду)
 1 000
 17 000
 101 912
-121 100
 17 000
080500
Загальнi i спецiалiзованi стоматологiчнi 
полiклiнiки
 17 000
 5 000
 4 524
 5 000
080704
Центри здоров'я i заходи у сфері санiтарної 
освiти
 5 000
 607 200
 465 360
-19 800
 607 200
081001
Медико-соцiальнi експертнi комiсiї
 607 200
 821 000
 943 822
-445 179
 821 000
081002
Iншi заходи по охоронi здоров'я
 821 000
 63 000
 81 338
-23 750
 63 000
081003
Служби технічного нагляду за будівництвом 
та капітальним ремонтом, централізовані 
бухгалтерії, групи централізованого 
господарського обслуговування
 63 000
 16 432 200
 16 432 200
081009
Забезпечення централізованих заходів з 
лікування хворих на цукровий та нецукровий 
діабет
 16 432 200
 39 700
-26 300
110000
Культура i мистецтво
 39 700
-26 300
110201
Бiблiотеки
-2 598 987
-2 598 987
-2 598 987
-2 598 987
150000
Будiвництво
-2 598 987
-2 598 987
-2 598 987
-2 598 987
150119
Проведення невідкладних відновлювальних 
робіт, будівництво та реконструкція 
спеціалізованих лікарень  та інших 
спеціалізованих закладів
151
Департамент праці та соціального захисту 
населення  облдержадміністрації
15
090000
Соцiальний захист та соцiальне 
забезпечення
-100 000
-100 000
090417
Витрати на поховання учасників бойових дій 
та інвалідів війни
-100 000
 100 000
 100 000
090601
Будинки-iнтернати для малолiтнiх iнвалiдiв
 100 000
241
Управління культури 
облдержадміністрації
24
110000
Культура i мистецтво
110201
Бiблiотеки
2

Спеціальний фонд


Разом
комунальні
послуги та
енергоносії
оплата
праці
видатки
споживання


Всього
з них
Загальний фонд
з них
комунальні
послуги та
енергоносії
оплата
праці


Всього
бюджет 
розвитку
Найменування згідно з типовою 
відомчою/програмною /тимчасовою 
класифікацією видатків та кредитування 
місцевого бюджету
Код 
програмної/тимч
асової 
/функціональної  
класифікації 
видатків та 
кредитування 
місцевого 
бюджету
(грн.)


розвитку
з них


розвитку
видатки 
споживання
 233 260 685
-141 551 711,57
-141 551 711,57
 91 708 973,43
401
Управління житлово-комунального 
господарства облдержадміністрації
 233 260 685
40
 233 260 685
-141 551 711,57
-141 551 711,57
 91 708 973,43
100000
Житлово-комунальне господарство
 233 260 685
 233 260 685
-141 551 711,57
   -141 551 711,57
 91 708 973,43
100602
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 гарячої води тарифам, що 
затверджувалися та/або пого
 233 260 685
-10 943 400
-10 943 400
-10 943 400
-10 943 400
471
Управління капітального будівництва 
облдержадміністрації
47
-10 943 400
-10 943 400
-10 943 400
-10 943 400
150000
Будiвництво
-10 943 400
-10 943 400
-10 943 400
-10 943 400
150122
Інвестиційні проекти
 141 766 873,43
-3 970 105
-141 551 711,57
-145 521 816,57
-3 877 810
 22 638 161
 287 288 690
-3 970 105
Разом видатків
 287 288 690
-1 288 760
-1 288 760
151
Департамент праці та соціального захисту 
населення  облдержадміністрації
-1 288 760
15
-1 288 760
-1 288 760
250384
Субвенція з державного бюджету місцевим 
бюджетам на будівництво (придбання) 
житла для сімей загиблих 
військовослужбовців, які брали 
безпосередню участь в антитерористичній 
операції, а також для інвалідів І - ІІ групи з 
числа військовослужбовців, які брали участь 
у зазначеній операції, та потребують 
поліпшення житлових умов
-1 288 760
 273 284 375
-76 200 988,43
-76 200 988,43
 197 083 386,57
760
Департамент фінансів 
облдержадміністрації
 229 484 815
 43 799 560
76
 28 856 800
 28 856 800
250313
Стабілізаційна дотація
 28 856 800
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Спеціальний фонд


Разом
комунальні
послуги та
енергоносії
оплата
праці
видатки
споживання


Всього
з них
Загальний фонд
з них
комунальні
послуги та
енергоносії
оплата
праці


Всього
бюджет 
розвитку
Найменування згідно з типовою 
відомчою/програмною /тимчасовою 
класифікацією видатків та кредитування 
місцевого бюджету
Код 
програмної/тимч
асової 
/функціональної  
класифікації 
видатків та 
кредитування 
місцевого 
бюджету
(грн.)


розвитку
з них


розвитку
видатки 
споживання
-6 696 300
-6 696 300
250326
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
-6 696 300
 3 352 200
 3 352 200
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
 3 352 200
 2 625 700
 2 625 700
250329
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 маш
 2 625 700
 7 755 200
 7 755 200
250330
Субвенція з державного бюджету місцевим 
бюджетам на надання пільг та житлових 
субсидій населенню на придбання твердого 
та рідкого  пічного побутового палива і 
скрапленого газу
 7 755 200
 66 741 400
 66 741 400
250336
Освітня субвенція з державного бюджету 
місцевим бюджетам
 35 174 000
 31 567 400
 44 681 800
 44 681 800
250339
Медична субвенція з державного бюджету 
місцевим бюджетам
 44 681 800
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класифікацією видатків та кредитування 
місцевого бюджету
Код 
програмної/тимч
асової 
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з них
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споживання
 10 943 400
 10 943 400
250366
Субвенція з державного бюджету місцевим 
бюджетам на здійснення заходів щодо 
соціально-економічного розвитку окремих 
територій
 10 943 400
 111 057 215
-76 200 988,43
-76 200 988,43
 34 856 226,57
250383
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
 111 057 215
 1 288 760
 1 288 760
250384
Субвенція з державного бюджету місцевим 
бюджетам на будівництво (придбання) 
житла для сімей загиблих 
військовослужбовців, які брали 
безпосередню участь в антитерористичній 
операції, а також для інвалідів І - ІІ групи з 
числа військовослужбовців, які брали участь 
у зазначеній операції, та потребують 
поліпшення житлових умов
 1 288 760
 2 678 200
 2 678 200
250388
Субвенція з державного бюджету місцевим 
бюджетам на проведення виборів депутатів 
місцевих рад та сільських, селищних, 
міських голів
 2 678 200
 195 794 626,57
-76 200 988,43
-76 200 988,43
 271 995 615
Разом трансфертів
 229 484 815
 42 510 800
Всього видатків
 337 561 500
-3 970 105
-217 752 700
-221 722 805
-3 877 810
 22 638 161
 559 284 305
-3 970 105
 516 773 505
 42 510 800


Перший заступник голови обласної ради                                               Є.М.Холод 


Кропивка
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