Додаток  3
до рішення чотирнадцятої сесії
обласної ради сьомого скликання
від 06 березня 2017 року № 403

93,00
16.01.2017   0:00:00
 72,00
Зміна розподілу видатків обласного бюджету на 2016 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.)

видатки
розвитку
з них

видатки
розвитку
видатки 
споживання
 116 000
 116 000
 116 000
 116 000
100
Департамент освіти і науки  
облдержадміністрації
10
 119 480
 119 480
 119 480
 119 480
070000
Освiта
 119 480
 119 480
 119 480
 119 480
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
-3 480
-3 480
-3 480
-3 480
150000
Будiвництво
-3 480
-3 480
-3 480
-3 480
150111
Проведення невідкладних відновлювальних 
робіт, будівництво та  реконструкція 
спеціалізованих навчальних закладів
 3 090 000
 3 090 000
 3 090 000
 3 090 000
140
Департамент охорони здоров'я 
облдержадміністрації
14
 3 090 000
 3 090 000
 3 090 000
 3 090 000
080000
Охорона здоров"я
 3 090 000
 3 090 000
 3 090 000
 3 090 000
080101
Лікарні
 40 000
 40 000
400
Управління житлово-комунального 
господарства облдержадміністрації
 40 000
40
 40 000
 40 000
100000
Житлово-комунальне господарство
 40 000
 40 000
 40 000
100202
Водопровiдно - каналiзацiйне господарство
 40 000
 2 510 000
 2 510 000
 2 510 000
 2 510 000
470
Управління капітального будівництва 
облдержадміністрації
47
 2 510 000
 2 510 000
 2 510 000
 2 510 000
150000
Будiвництво
-90 000
-90 000
-90 000
-90 000
150101
Капiтальнi вкладення
 2 600 000
 2 600 000
 2 600 000
 2 600 000
150122
Інвестиційні проекти
 5 756 000
 5 716 000
 5 716 000
 40 000
 5 716 000
Разом видатків
 40 000
1

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.)

видатки
розвитку
з них

видатки
розвитку
видатки 
споживання
 6 558 200
 6 558 200
150
Департамент соціального захисту 
населення  облдержадміністрації
 6 558 200
15
 6 558 200
 6 558 200
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
 6 558 200
 447 504 900
 447 504 900
760
Департамент фінансів 
облдержадміністрації
 444 812 200
 2 692 700
76
 448 735 200
 448 735 200
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
 448 735 200
-3 923 000
-3 923 000
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
-3 923 000
 2 692 700
 2 692 700
250366
Субвенція з державного бюджету місцевим 
бюджетам на здійснення заходів щодо 
соціально-економічного розвитку окремих 
територій
 2 692 700
 454 063 100
 454 063 100
Разом трансфертів
 444 812 200
 9 250 900
Всього видатків
 459 819 100
 5 716 000
 5 716 000
 454 103 100
 5 716 000
 444 852 200
 9 250 900


                            Перший заступник голови обласної ради                                                                  Холод Є.М.
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