
                                                  Додаток 1
                                                  до рішення обласної ради

          (грн)

 Всього в т.ч. бюджет 
розвитку

1 2 3=4+5 4 5 6 7

Податки і збори 47 917 900 47 917 900 Відповідно до пункту 7 статті 78 Бюджетного кодексу України
11010000 Податок та збiр на доходи фiзичних осiб 28 117 900 28 117 900

11010100
Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується 
податковими агентами, із доходів платника податку у 
вигляді заробітної плати 

20 617 900 20 617 900

11010400
Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується 
податковими агентами, із доходів платника податку 
інших ніж заробітна плата 

6 000 000 6 000 000

11010500
Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується 
фізичними особами за результатами річного 
декларування 

1 500 000 1 500 000

11020000 Податок на прибуток підприємств 19 800 000 19 800 000
11020300 Податок на прибуток підприємств, створених за 

участю іноземних інвесторів
3 000 000 3 000 000

11021000 Податок на прибуток приватних підприємств 16 800 000 16 800 000
40000000 Офіційні трансферти -131 763 960 -133 079 204 1 315 244
41030800 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), управління
багатоквартирним будинком, поводження з
побутовими відходами (вивезення побутових
відходів) та вивезення рідких нечистот, внесків за
встановлення, обслуговування та заміну вузлів
комерційного обліку води та теплової енергії,
абонентського обслуговування для споживачів
комунальних послуг, що надаються у
багатоквартирних будинках за індивідуальними
договорами

-171 177 400 -171 177 400 Розпорядження Кабінету Міністрів України від 22 травня 2019 року № 357-р
«Про перерозподіл деяких видатків державного бюджету, передбачених
Міністерству соціальної політики на 2019 рік»

41034500 Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам
на здійснення заходів щодо соціально-економічного
розвитку окремих територій

938 000 938 000 Розпорядження Кабінету Міністрів України від 05 червня 2019 року № 365-р
"Деякі питання розподілу у 2019 році субвенції з державного бюджету місцевим
бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих
територій" 

Зміни до дохідної частини обласного бюджету Миколаївської області на 2019 рік

Нормативний документ, що впливає на взаємовідносини між бюджетамиККД Найменування згідно
 з класифікацією доходів бюджету Всього Загальний фонд

Спеціальний фонд
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41037000 Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам
на проведення виборів депутатів місцевих рад та
сільських, селищних, міських голів

4 971 300 4 971 300 Постанов Центральної виборчої комісії від 13 травня 2019 року №885 «Про затвердження
Розподілів субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на підготовку і проведення
перших виборів депутатів сільських, селищних, міських рад об’єднаних територіальних
громад і відповідних сільських, селищних, міських голів, додаткових виборів депутатів
сільських, селищних рад 30 червня 2019 року та виготовлення органами ведення
Державного реєстру виборців списків виборців та іменних запрошень для підготовки і
проведення цих виборів», від 12 липня 2019 року №1644 «Про затвердження Розподілів
субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на підготовку і проведення повторного
голосування 21 липня 2019 року з перших виборів депутатів сільських, селищних рад 30
червня 2019 року та виготовлення органами ведення Державного реєстру виборців списків
виборців та іменних запрошень для підготовки і проведення повторного голосування з цих
виборів», від 25 жовтня 2019 року № 1933 «Про затвердження Розподілів субвенції з
державного бюджету місцевим бюджетам на підготовку і проведення перших виборів
депутатів сільських, селищних, міської рад об’єднаних територіальних громад і відповідних
сільських, селищних, міського голів, додаткових виборів депутатів сільських, селищних рад
22 грудня 2019 року та виготовлення органами ведення Державного реєстру виборців
списків виборців та іменних запрошень для підготовки і проведення цих виборів»

41035100 Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам
на фінансування заходів соціально-економічної
компенсації ризику населення, яке проживає на
території зони спостереження

8 745 000 8 745 000 Постанова Кабінету Міністрів України від 03 квітня 2019 року № 288 "Про
внесення змін до Порядку та умов надання субвенції з державного бюджету
місцевим бюджетам на фінансування заходів соціально-економічної компенсації
ризику населення, яке проживає на території зони спостереження"

41030500 Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам
на виплату грошової компенсації за належні для
отримання жилі приміщення для внутрішньо
переміщених осіб, які захищали незалежність,
суверенітет та територіальну цілісність України і
брали безпосередню участь в антитерористичній
операції, забезпеченні її проведення, перебуваючи
безпосередньо в районах антитерористичної операції
у період її проведення, у здійсненні заходів із
забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і
стримування збройної агресії Російської Федерації у
Донецькій та Луганській областях, забезпеченні їх
здійснення, перебуваючи безпосередньо в районах та
у період здійснення зазначених заходів, та визнані
особами з інвалідністю внаслідок війни III групи
відповідно до пунктів 11 - 14 частини другої статті 7
або учасниками бойових дій відповідно до пунктів 19 -
20 частини першої статті 6 Закону України "Про
статус ветеранів війни, гарантії їх соціального
захисту", та які потребують поліпшення житлових
умов

2 548 909 1 529 345 1 019 564 Розпорядження КабінетуМіністрів України від 12 червня 2019 року № 418-р
«Про затвердження розподілу деяких видатків державного бюджету, передбачених
Міністерству соціальної політики та 2019 рік» та від 14 серпня 2019 року № 680-р
«Про розподіл субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на виплату
грошової компенсації за належні для отримання жилі приміщення для внутрішньо
переміщених осіб, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну
цілісність України»
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41036100 Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам
на виплату грошової компенсації за належні для
отримання жилі приміщення для сімей осіб,
визначених абзацами 5 - 8 пункту 1 статті 10 Закону
України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх
соціального захисту", для осіб з інвалідністю I - II
групи, яка настала внаслідок поранення, контузії,
каліцтва або захворювання, одержаних під час
безпосередньої участі в антитерористичній операції,
забезпеченні її проведення, здійсненні заходів із
забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і
стримування збройної агресії Російської Федерації у
Донецькій та Луганській областях, забезпеченні їх
здійснення, визначених пунктами 11 - 14 частини
другої статті 7 Закону України "Про статус ветеранів
війни, гарантії їх соціального захисту", та які
потребують поліпшення житлових умов

3 655 497 3 655 497 Розпорядження КабінетуМіністрів України від 12 червня 2019 року № 421-р
«Про затвердження розподілу деяких видатків державного бюджету, передбачених
Міністерству соціальної політики та 2019 рік»

41036400 Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам
на виплату грошової компенсації за належні для
отримання жилі приміщення для сімей учасників
бойових дій на території інших держав, визначених
у абзаці першому пункту 1 статті 10 Закону України
"Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального
захисту", для осіб з інвалідністю I - II групи з числа
учасників бойових дій на території інших держав,
інвалідність яких настала внаслідок поранення,
контузії, каліцтва або захворювання, пов'язаних з
перебуванням у цих державах, визначених пунктом
7 частини другої статті 7 Закону України "Про статус
ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту", та
які потребують поліпшення житлових умов

1 019 564 1 019 564 Розпорядження КабінетуМіністрів України від 12 червня 2019 року № 418-р
«Про затвердження розподілу деяких видатків державного бюджету, передбачених
Міністерству соціальної політики та 2019 рік»

41030400 Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам
на створення та ремонт існуючих спортивних
комплексів при загальноосвітніх навчальних закладах
усіх ступенів

4 000 000 4 000 000 Розпорядження Кабінету Міністрів України від 05 липня 2019 року № 493-р "Про
затвердження розподілу обсягу субвенції з державного бюджету місцевим
бюджетам на створення та ремонт існуючих спортивних комплексів при
загальноосвітніх навчальних закладах усіх ступенів у 2019 році"

41031600 Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам
на будівництво мультифункціональних майданчиків
для занять ігровими видами спорту

5 364 200 5 364 200 Постанови Кабінету Міністрів України від 05 липня 2019 року № 571 “Деякі
питання надання у 2019 році субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам
на будівництво мультифункціональних майданчиків для занять ігровими видами
спорту”

Інші субвенції з місцевого бюджету, у тому числі: 8 170 970 7 875 290 295 680
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41053500 Субвенція з місцевого бюджету на фінансове
забезпечення будівництва, реконструкції, ремонту і
утримання автомобільних доріг загального
користування місцевого значення, вулиць і доріг
комунальної власності у населених пунктах
(субвенція з бюджету Галицинівської сільської ради
обласному бюджету на співфінансування)

1 000 000 1 000 000 Рішення Галицинівської сільської ради від 07 серпня 2019 року № 1 "Про
внесення змін до бюджету Галицинівської сільської ради на 2019 рік" 

41053600 Субвенція з місцевого бюджету на здійснення
природоохоронних заходів (субвенція з міського
бюджету м. Очакова обласному бюджету на
співфінансування реконструкції самоплинного
каналізаційного колектору по вул.Бузька у м.Очакові
Миколаївської області)

295 680 295 680 Рішення Очаківської міської ради від 05 липня 2019 року № 14 та від 09 серпня
2019 року № 19 «Про внесення змін до бюджету міста Очакова на 2019 рік»

41053900 Інші субвенції з місцевого бюджету (субвенція з
районного бюджету Вітовського району обласному
бюджету для співфінансування на придбання
музичних інструментів, комп’ютерного обладнання,
відповідного мультимедійного контенту ) 

41 329 41 329 Рішення Вітовської районної ради від 14 червня 2019 року №24 «Про внесення змін
до районного бюджету Вітовського району на 2019 рік»

41053900 Інші субвенції з місцевого бюджету (субвенція з з
районного бюджету Первомайського району
обласному бюджету для співфінансування субвенції з
державного бюджету місцевим бюджетам на
забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної
середньої освіти «Нова українська школа» на
придбання музичних інструментів, комп’ютерного
обладнання відповідного мультимедійного контенту
для закладів загальної середньої освіти) 

45 921 45 921 Рішення Первомайської районної ради від 17 травня 2019 року №6 «Про внесення
змін до районного бюджету Первомайського району на 2019 рік»

41053900 Інші субвенції з місцевого бюджету (субвенція з
районного бюджету Новоодеського району обласному
бюджету для співфінансування субвенції з
державного бюджету місцевим бюджетам на
забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної
середньої освіти «Нова українська школа» на
придбання музичних інструментів, комп’ютерного
обладнання відповідного мультимедійного контенту ) 

52 810 52 810 Рішення Новоодеської районної ради від 17 травня 2019 року №1 «Про внесення
змін до районного бюджету Новоодеського району на 2019 рік» 

41053900 Інші субвенції з місцевого бюджету (субвенція з
селищного бюджету Березанської селищної ради
Березанського району обласному бюджету для
співфінансування субвенції з місцевого бюджету на
забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної
середньої освіти «Нова українська школа») 

9 184 9 184 Рішення Березанської селищної ради від 17 травня 2019 року №1 «Про внесення
змін до селищного  бюджету Березанської селищної ради на 2019 рік»
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41053900 Інші субвенції з місцевого бюджету (субвенція з
бюджету Коблівської сільської ради Березанського
району обласному бюджету для співфінансування
субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам
на забезпечення якісної, сучасної та доступної
загальної середньої освіти «Нова українська школа»
на закупівлю музичних інструментів, комп’ютерного
обладнання відповідного мультимедійного контенту) 

9 184 9 184 Рішення Коблівської сільської ради від 23 травня 2019 року №1 «Про внесення
змін до сільського бюджету Коблівської сільської ради на 2019 рік"

41053900 Інші субвенції з місцевого бюджету (субвенція з
Казанківського селищного бюджету Казанківського
району обласному бюджету для співфінансування
субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам
на забезпечення якісної, сучасної та доступної
загальної середньої освіти «Нова українська школа»
на придбання музичних інструментів, комп’ютерного
обладнання, відповідного мультимедійного контенту
для закладів загальної середньої освіти) 

18 369 18 369 Рішення Казанківської селищної ради від 28 травня 2019 року №322/14 «Про
внесення змін до  бюджету Казанківської селищної ради на 2019 рік" 

41053900 Інші субвенції з місцевого бюджету (субвенція з
бюджету Галицинівської сільської ради Вітовського
району обласному бюджету для співфінансування
субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам
на забезпечення якісної, сучасної та доступної
загальної середньої освіти «Нова українська школа»
на придбання музичних інструментів, комп’ютерного
обладнання, відповідного мультимедійного контенту
для закладів загальної середньої освіти) 

11 480 11 480 Рішення Галицинівської сільської ради від 22 травня 2019 року №1 «Про внесення
змін до бюджету Галицинівської сільської ради на 2019 рік»

41053900 Інші субвенції з місцевого бюджету (субвенція з
бюджету Нечаянської сільської ради Миколаївського
району обласному бюджету для співфінансування
субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам
на забезпечення якісної, сучасної та доступної
загальної середньої освіти «Нова українська школа»
на придбання музичного обладнання, комп’ютерного
обладнання відповідного мультимедійного контенту
для закладів загальної середньої освіти) 

6 888 6 888 Рішення Нечаянської сільської ради від 24 травня 2019 року №3 «Про внесення
змін до бюджету Нечаянської сільської ради на 2019 рік» 
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Продовження додатка 1
до рішення обласної ради

 Всього в т.ч. бюджет 
розвитку

1 2 3=4+5 4 5 6 7

Нормативний документ, що впливає на взаємовідносини між бюджетамиККД Найменування згідно
 з класифікацією доходів бюджету Всього Загальний фонд

Спеціальний фонд

41053900 Інші субвенції з місцевого бюджету (субвенція з
районного бюджету Вознесенського району
обласному бюджету для співфінансування субвенції з
державного бюджету місцевим бюджетам на
забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної
середньої освіти «Нова українська школа» на
закупівлю музичних інструментів, комп’ютерного
обладнання, відповідного мультимедійного контенту
для закладів загальної середньої освіти) 

13 776 13 776 Рішення Вознесенської районної ради від 29 травня 2019 року №1 «Про внесення
змін до районного бюджету Вознесенського району на 2019 рік»

41053900 Інші субвенції з місцевого бюджету (субвенція з
сільського бюджету Кам’яномостівської сільської
ради Первомайського району обласному бюджету для
співфінансування субвенції з державного бюджету
місцевим бюджетам на забезпечення якісної, сучасної
та доступної загальної середньої освіти «Нова
українська школа» на придбання комп’ютерного
обладнання для закладів загальної середньої освіти ) 

9 184 9 184 Рішення Кам’яномостівської сільської ради від 03 червня 2019 року №1 «Про
внесення змін до сільського бюджету на 2019 рік»

41053900 Інші субвенції з місцевого бюджету (субвенція з
районного бюджету Веселинівського району
обласному бюджету для субвенції з державного
бюджету місцевим бюджетам на забезпечення якісної,
сучасної та доступної загальної середньої освіти
«Нова українська школа» на закупівлю музичних
інструментів, комп’ютерного обладнання,
відповідного мультимедійного контенту для закладів
загальної середньої освіти) 

27 553 27 553 Рішення Веселинівської районної ради від 07 червня 2019 року №9 «Про внесення
змін до районного бюджету Веселинівського району на 2019 рік»

41053900 Інші субвенції з місцевого бюджету (субвенція з
сільського бюджету Радсадівської сільської ради
обласному бюджету для співфінансування субвенції з
державного бюджету місцевим бюджетам на
забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної
середньої освіти «Нова українська школа» на
придбання музичних інструментів, комп’ютерного
обладнання, відповідного мультимедійного контенту
для закладів загальної середньої освіти) 

9 184 9 184 Рішення Радсадівської сільської ради Миколаївського району від 05 червня 2019
року №27 «Про внесення змін до сільського бюджету Радсадівської сільської ради
на 2019 рік»
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Продовження додатка 1
до рішення обласної ради

 Всього в т.ч. бюджет 
розвитку

1 2 3=4+5 4 5 6 7

Нормативний документ, що впливає на взаємовідносини між бюджетамиККД Найменування згідно
 з класифікацією доходів бюджету Всього Загальний фонд

Спеціальний фонд

41053900 Інші субвенції з місцевого бюджету (субвенція з
сільського бюджету Широківської сільської ради
обласному бюджету на співфінансування субвенції з
державного бюджету місцевим бюджетам на
забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної
середньої освіти «Нова українська школа» на
придбання музичних інструментів, комп’ютерного
обладнання відповідного мультимедійного контенту
для закладів загальної середньої освіти) 

6 888 6 888 Рішення Широківської сільської ради від 07 червня 2019 року №1 «Про внесення
змін до сільського бюджету Широківської сільської ради Миколаївської області на
2019 рік»

41053900 Інші субвенції з місцевого бюджету (субвенція з
бюджету Бузької сільської ради Вознесенського
району обласному бюджету для співфінансування
субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам
на забезпечення якісної, сучасної та доступної
загальної середньої освіти «Нова українська школа»
для придбання музичних інструментів,
комп’ютерного обладнання, відповідного
мультимедійного контенту) 

4 592 4 592 Рішення Бузької сільської ради Вознесенського району від 11 червня 2019 року №5
«Про внесення змін до сільського бюджету Бузької сільської ради Вознесенського
району на 2019 рік»

41053900 Інші субвенції з місцевого бюджету (субвенція з
бюджету Ольшанської селищної ради Миколаївського 
району Миколаївської області обласному бюджету
для співфінансування субвенції з державного
бюджету місцевим бюджетам на забезпечення якісної,
сучасної та доступної загальної середньої освіти
«Нова українська школа» на придбання
комп’ютерного обладнання відповідного
мультимедійного контенту для закладів загальної
середньої освіти) 

4 592 4 592 Рішення Ольшанської селищної ради Миколаївського району від 24 травня 2019
року  №6 «Про внесення змін до бюджету Ольшанської селищної ради на 2019 рік»

41053900 Інші субвенції з місцевого бюджету (субвенція з
місцевого бюджету Новополтавської сільської ради
обласному бюджету на співфінансування субвенції
державного бюджету місцевим бюджетам на
забезпечення якісної та доступної загальної середньої
освіти «Нова українська школа» на закупівлю
музичних інструментів, комп’ютерного обладнання
відповідного мультимедійного контенту для закладів
загальної середньої освіти) 

4 592 4 592 Рішення Новополтавської сільської ради Новобузького району від 14 червня 2019
року №181 «Про внесення змін до сільського бюджету Новополтавської сільської
ради на 2019 рік»

41053900 Інші субвенції з місцевого бюджету (субвенція з
бюджету м. Очакова обласному бюджету для
співфінансування субвенції державного бюджету
місцевим бюджетам на забезпечення якісної. сучасної
та доступної загальної середньої освіти «Нова
українська школа» на придбання комп’ютерного
обладнання для закладів загальної середньої освіти) 

27 553 27 553 Рішення Очаківської міської ради від 07 червня 2019 року №23 «Про внесення змін
до бюджету міста Очакова на 2019 рік»
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Продовження додатка 1
до рішення обласної ради

 Всього в т.ч. бюджет 
розвитку

1 2 3=4+5 4 5 6 7

Нормативний документ, що впливає на взаємовідносини між бюджетамиККД Найменування згідно
 з класифікацією доходів бюджету Всього Загальний фонд

Спеціальний фонд

41053900 Інші субвенції з місцевого бюджету (субвенція з
міського бюджету м. Южноукраїнська обласному
бюджету на закупівлю на умовах співфінансування
музичних інструментів, комп’ютерного обладнання,
відповідного мультимедійного контенту для закладів
загальної середньої освіти) 

27 553 27 553 Рішення Южноукраїнської міської ради від 13 червня 2019 року №1580 «Про
внесення змін до бюджету міста Южноукраїнська на 2019 рік» 

41053900 Інші субвенції з місцевого бюджету (субвенція з
місцевого бюджету Дорошівської сільської ради
Вознесенського району обласному бюджету для
співфінансування субвенції з державного бюджету
місцевим бюджетам на забезпечення якісної, сучасної
та доступної загальної середньої освіти «Нова
українська школа» на закупівлю музичних
інструментів, комп’ютерного обладнання,
відповідного мультимедійного контенту) 

4 592 4 592 Рішення Дорошівської сільської ради від 13 червня 2019 року №2 «Про внесення
змін до сільського бюджету Дорошівської сільської ради Вознесенського району на
2019 рік»

41053900 Інші субвенції з місцевого бюджету (субвенція з
селищного бюджету Доманівської селищної ради
Доманівського району обласному бюджету для
співфінансування субвенції з державного бюджету
місцевим бюджетам на забезпечення якісної, сучасної
та доступної загальної середньої освіти «Нова
українська школа» на придбання музичних
інструментів, комп’ютерного обладнання,
відповідного мультимедійного контенту для
початкових класів української школи) 

13 776 13 776 Рішення Доманівської селищної ради від 25 червня 2019 року №15 «Про внесення
змін до бюджету Доманівської селищної ради на 2019 рік»

41053900 Інші субвенції з місцевого бюджету (субвенція з
сільського бюджету Мостівської сільської ради
обласному бюджету на придбання музичних
інструментів, комп’ютерного обладнання
відповідного мультимедійного контенту по «Новій
українській школі") 

9 184 9 184 Рішення Мостівської сільської ради від 20 червня 2019 року №10 «Про внесення
змін до бюджету Мостівської сільської ради на 2019 рік»

41053900 Інші субвенції з місцевого бюджету (субвенція з
сільського бюджету Прибужанівської сільської ради
обласному бюджету для співфінансування субвенції з
державного бюджету місцевим бюджетам на
забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної
середньої освіти «Нова українська школа» на
закупівлю музичних інструментів, комп’ютерного
обладнання, відповідного контенту) 

13 776 13 776 Рішення Прибужанівської сільської ради від 21 червня 2019 року №3 «Про
внесення змін до сільського бюджету Прибужанівської сільської ради
Вознесенського району на 2019 рік»
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Продовження додатка 1
до рішення обласної ради

 Всього в т.ч. бюджет 
розвитку

1 2 3=4+5 4 5 6 7

Нормативний документ, що впливає на взаємовідносини між бюджетамиККД Найменування згідно
 з класифікацією доходів бюджету Всього Загальний фонд

Спеціальний фонд

41053900 Інші субвенції з місцевого бюджету (субвенція з
сільського бюджету Чорноморської сільської ради
Очаківського району обласному бюджету для
співфінансування субвенції з державного бюджету
місцевим бюджетам на забезпечення якісної, сучасної
та доступної загальної середньої освіти «Нова
українська школа» на закупівлю музичних
інструментів, комп’ютерного обладнання,
відповідного мультимедійного контенту) 

6 888 6 888 Рішення Чорноморської сільської ради від 25 червня 2019 року №11 «Про внесення
змін до бюджету Чорноморської сільської ради на 2019 рік»

41053900 Інші субвенції з місцевого бюджету (субвенція з
місцевого бюджету Олександрівської селищної ради
Вознесенського району обласному бюджету для
співфінансування субвенції з державного бюджету
місцевим бюджетам на забезпечення якісної, сучасної
та доступної загальної середньої освіти «Нова
українська школа» на придбання музичних
інструментів) 

9 184 9 184 Рішення Олександрівської селищної ради від 26 червня 2019 року №1 «Про
внесення змін до селищного бюджету Олександрівської селищної ради
Вознесенського району на 2019 рік»

41053900 Інші субвенції з місцевого бюджету (субвенція з
місцевого бюджету Благодатнеської сільської ради
Арбузинського району обласному бюджету для
співфінансування субвенції з державного бюджету
місцевим бюджетам на забезпечення якісної, сучасної
та доступної загальної середньої освіти «Нова
українська школа» на придбання комп’ютерного
обладнання для закладів середньої освіти ) 

11 480 11 480 Рішення Благодатнеської сільської ради від 19 червня 2019 року №1 «Про внесення
змін до сільського бюджету Благодатнеської сільської ради на 2019 рік»

41053900 Інші субвенції з місцевого бюджету (субвенціяз
місцевого бюджету Братського районну обласному
бюджету для співфінансування субвенції з
державного бюджету місцевим бюджетам на
забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної
середньої освіти «Нова українська школа» на
придбання музичних інструментів, комп’ютерного
обладнання, відповідного мультимедійного контенту
для закладів загальної середньої освіти ) 

43 625 43 625 Рішення Братської районної ради від 26 червня 2019 року №7 «Про уточнення
показників районного бюджету Братського району на 2019 рік"

41053900 Інші субвенції з місцевого бюджету (субвенція з
сільського бюджету Куцурубської об’єднаної
територіальної громади Очаківського району
обласному бюджету для співфінансування субвенції з
державного бюджету місцевим бюджетам на
забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної
середньої освіти «Нова українська школа» на
придбання комп’ютерного обладнання для закладів
загальної середньої освіти) 

13 776 13 776 Рішення Куцурубської сільської ради від 20 червня 2019 року №6 «Про внесення
змін до сільського бюджету Куцурубської сільської ради об’єднаної територіальної
громади на 2019 рік»

9



Продовження додатка 1
до рішення обласної ради

 Всього в т.ч. бюджет 
розвитку

1 2 3=4+5 4 5 6 7

Нормативний документ, що впливає на взаємовідносини між бюджетамиККД Найменування згідно
 з класифікацією доходів бюджету Всього Загальний фонд

Спеціальний фонд

41053900 Інші субвенції з місцевого бюджету (субвенція з
районного бюджету Кривоозерського району до
обласного бюджету на співфінансування видатків на
закупівлю музичних інструментів, комп’ютерного
обладнання, відповідного мультимедійного контенту
для початкових класів «Нова українська школа») 

43 625 43 625 Рішення Кривоозерської районної ради від 31 липня 2019 року №1 «Про внесення
змін та уточнень до районного бюджету Кривоозерського району на 2019 рік»

41053900 Інші субвенції з місцевого бюджету (субвенція з
бюджету м.Вознесенська обласному бюджету для
співфінансування субвенції з державного бюджету
місцевим бюджетам на забезпечення якісної, сучасної
та доступної загальної середньої освіти «Нова
українська школа» на придбання музичних
інструментів, комп’ютерного обладнання,
відповідного мультимедійного контенту для закладів
загальної середньої освіти ) 

82 659 82 659 Рішення Вознесенської міської ради від 08 липня 2019 року №4 «Про внесення змін
до рішення Вознесенської міської ради від 21 грудня 2018 року №22 Про міський
бюджет на 2019 рік»

41053900 Інші субвенції з місцевого бюджету (субвенція з
районного бюджету Очаківського району обласному
бюджету для забезпечення на придбання музичних
інструментів, комп’ютерного обладнання,
відповідного мультимедійного контенту для
початкових класів нової української школи) 

6 888 6 888 Рішення Очаківської районної ради від 17 липня 2019 року №4 «Про внесення змін
до районного бюджету Очаківського району на 2019 рік»

41053900 Інші субвенції з місцевого бюджету (субвенція з
бюджету Веснянської сільської ради обласному
бюджету для співфінансування субвенції з
державного бюджету місцевим бюджетам на
забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної
середньої освіти «Нова українська школа» на
придбання музичних інструментів, комп’ютерного
обладнання, відповідного мультимедійного контенту) 

4 592 4 592 Рішення Веснянської сільської ради від 17 липня 2019 року №3 «Про внесення змін
до сільського бюджету Веснянської сільської ради на 2019 рік»

41053900 Інші субвенції з місцевого бюджету (субвенція з
бюджету Веселинівської селищної ради
Веселинівського району обласному бюджету для
співфінансування субвенції з державного бюджету
місцевим бюджетам на забезпечення якісної, сучасної
та доступної загальної середньої освіти «Нова
українська школа» на придбання музичних
інструментів, комп’ютерного обладнання,
відповідного мультимедійного контенту для закладів
загальної середньої освіти ) 

18 369 18 369 Рішення Веселинівської селищної ради від 5 серпня 2019 року №6 «Про внесення
змін до селищного бюджету Веселинівської селищної ради на 2019 рік»
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Продовження додатка 1
до рішення обласної ради

 Всього в т.ч. бюджет 
розвитку

1 2 3=4+5 4 5 6 7

Нормативний документ, що впливає на взаємовідносини між бюджетамиККД Найменування згідно
 з класифікацією доходів бюджету Всього Загальний фонд

Спеціальний фонд

41053900 Інші субвенції з місцевого бюджету (субвенція з
районного бюджету Казанківського району обласному
бюджету для співфінансування субвенції з
державного бюджету місцевим бюджетам на
забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної
середньої освіти «Нова українська школа» на
закупівлю музичних інструментів, комп’ютерного
обладнання, відповідного мультимедійного контенту
для закладів загальної середньої освіти) 

11 480 11 480 Рішення Казанківської районної ради від 05 липня 2019 року №385/29 «Про
внесення змін до районного бюджету Казанківського району на 2019 рік»

41053900 Інші субвенції з місцевого бюджету (субвенція з
міського бюджету м. Баштанка обласному бюджету
на співфінансування закупівлі музичних інструментів,
комп’ютерного обладнання, відповідного
мультимедійного контенту) 

25 257 25 257 Рішення Баштанської міської ради від 25 червня 2019 року №17 «Про внесення змін
до міського бюджету Баштанської міської ради на 2019 рік»

41053900 Інші субвенції з місцевого бюджету (субвенція з
бюджету Михайлівської сільської ради обласному
бюджету на закупівлю музичних інструментів,
комп’ютерного обладнання відповідного
мультимедійного контенту) 

6 888 6 888 Рішення Михайлівської сільської ради від 26 червня 2019 року №8 «Про внесення
змін до бюджету Михайлівської сільської ради на     2019 рік»

41053900 Інші субвенції з місцевого бюджету (субвенція з
сільського бюджету Шевченківської сільської ради
обласному бюджету на співфінансування придбання
музичних інструментів, комп’ютерного обладнання,
відповідного мультимедійного контенту) 

16 073 16 073 Рішення Шевченківської сільської ради від 12 липня 2019 року №3 «Про внесення
змін до бюджету Шевченківської сільської ради на 2019 рік»

41053900 Інші субвенції з місцевого бюджету (субвенція з
бюджету м. Первомайська обласному бюджету для
співфінансування субвенції з державного бюджету
місцевим бюджетам на забезпечення якісної, сучасної
та доступної загальної середньої освіти «Нова
українська школа» на придбання музичних
інструментів, комп’ютерного обладнання,
відповідного мультимедійного контенту для закладів
загальної середньої освіти) 

96 435 96 435 Рішення Первомайської міської ради від 10 жовтня 2019 року №1 «Про внесення
змін до бюджету міста Первомайська на 2019 рік»

41053900 Інші субвенції з місцевого бюджету (субвенція з
міського бюджету міста Миколаєва обласному
бюджету для співфінансування субвенції з
державного бюджету місцевим бюджетам на
забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної
середньої освіти «Нова українська школа» на
придбання музичних інструментів, комп’ютерного
обладнання, відповідного мультимедійного контенту
для закладів загальної середньої освіти) 

399 517 399 517 Рішення Миколаївської міської ради від 08 серпня 2019 року №53/15 «Про
внесення змін до рішення міської ради від 21.12.2018 №49/31 «Про бюджет міста
Миколаєва на 2019 рік»»
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Продовження додатка 1
до рішення обласної ради

 Всього в т.ч. бюджет 
розвитку

1 2 3=4+5 4 5 6 7

Нормативний документ, що впливає на взаємовідносини між бюджетамиККД Найменування згідно
 з класифікацією доходів бюджету Всього Загальний фонд

Спеціальний фонд

41053900 Інші субвенції з місцевого бюджету (субвенція з
районного бюджету Єланецького району для надання
обласному бюджету співфінансування субвенції з
державного бюджету місцевим бюджетам на
забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної
середньої освіти «Нова українська школа» за рахунок
відповідної субвенції з державного бюджету на
закупівлю музичних інструментів, комп’ютерного
обладнання, відповідного мультимедійного контенту) 

34 441 34 441 Рішення Єланецької районної ради від 06 серпня 2019 року №5 «Про внесення змін
до районного бюджету Єланецького району на 2019 рік»

41053900 Інші субвенції з місцевого бюджету (субвенція -
обласному бюджету для співфінансування видатків з
районного бюджету Новобузького району на
закупівлю музичних інструментів, комп’ютерного
обладнання, відповідного мультимедійного контенту,
для реалізації програми Уряду «Нова українська
школа») 

48 218 48 218 Рішення Новобузької районної ради від 14 серпня 2019 року №648 «Про внесення
змін до рішення районної ради від 21.12.2018 №550 «Про районний бюджет
Новобузького району на 2019 рік»

41053900 Інші субвенції з місцевого бюджету (субвенція з
районного бюджету Баштанського району обласному
бюджету на співфінансування закупівлі музичних
інструментів, комп’ютерного обладнання,
відповідного мультимедійного контенту на
забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної
середньої освіти «Нова українська школа») 

34 441 34 441 Рішення Баштанської районної ради від 15 серпня 2019 року №8 «Про внесення
змін до районного бюджету Баштанського району на 2019 рік»

41053900 Інші субвенції з місцевого бюджету (субвенція з
сільського бюджету Володимирівської сільської ради
Казанківського району обласному бюджету для
співфінансування субвенції з державного бюджету
місцевим бюджетам на забезпечення якісної, сучасної
та доступної загальної середньої освіти «Нова
українська школа» на придбання музичних
інструментів, комп’ютерного обладнання,
відповідного мультимедійного контенту для закладів
загальної середньої освіти) 

2 296 2 296 Рішення Володимирівської сільської ради від 15 липня 2019 року №229/20 «Про
внесення змін до бюджету Володимирівської сільської ради на 2019 рік»

41053900 Інші субвенції з місцевого бюджету (субвенція з
сільського бюджету Прибузької сільської ради
Доманівського району обласному бюджету для
співфінансування субвенції з державного бюджету
місцевим бюджетам на забезпечення якісної, сучасної
та доступної загальної середньої освіти «Нова
українська школа» на придбання комп’ютерного
обладнання для закладів загальної середньої освіти) 

6 888 6 888 Рішення Прибузької сільської ради від 21 серпня 2019 року №3 «Про внесення змін
до бюджету Прибузької сільської ради на 2019 рік»
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Продовження додатка 1
до рішення обласної ради

 Всього в т.ч. бюджет 
розвитку

1 2 3=4+5 4 5 6 7

Нормативний документ, що впливає на взаємовідносини між бюджетамиККД Найменування згідно
 з класифікацією доходів бюджету Всього Загальний фонд

Спеціальний фонд

41053900 Інші субвенції з місцевого бюджету (субвенція з
бюджету Воскресенської селищної ради Вітовського
району обласному бюджету для співфінансування
субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам
на забезпечення якісної, сучасної та доступної
загальної середньої освіти «Нова українська школа»
на придбання музичних інструментів, комп’ютерного
обладнання, відповідного мультимедійного контенту
для закладів загальної середньої освіти) 

6 888 6 888 Рішення Воскресенської селищної ради від 30 серпня 2019 року №1 «Про внесення
змін до бюджету Воскресенської селищної ради на 2019 рік»

41053900 Інші субвенції з місцевого бюджету (субвенція з
бюджету Арбузинської селищної ради Арбузинського
району обласному бюджету для співфінансування
субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам
на забезпечення якісної, сучасної та доступної
загальної середньої освіти «Нова українська школа»
на придбання музичних інструментів, комп’ютерного
обладнання, відповідного мультимедійного контенту
для закладів загальної середньої освіти) 

11 480 11 480 Рішення Арбузинської селищної ради від 27 серпня 2019 року №2 «Про внесення
змін до селищного бюджету на 2019 рік» 

41053900 Інші субвенції з місцевого бюджету (субвенція з
районного бюджету Доманівського району обласному
бюджету для співфінансування субвенції з
державного бюджету місцевим бюджетам на
забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної
середньої освіти «Нова українська школа» на
придбання комп’ютерного обладнання для закладів
загальної середньої освіти) 

11 480 11 480 Рішення Доманівської районної ради від 10 вересня 2019 року №1 «Про внесення
змін до районного бюджету Доманівського району на 2019 рік»

41053900 Інші субвенції з місцевого бюджету (субвенція з
районного бюджету Снігурівського району обласному
бюджету для співфінансування субвенції з
державного бюджету на забезпечення якісної,
сучасної та доступної загальної середньої освіти
«Нова українська школа» на придбання музичних
інструментів, комп’ютерного обладнання,
відповідного мультимедійного контенту для закладів
загальної середньої освіти) 

64 290 64 290 Рішення Снігурівської районної ради від 12 вересня 2019 року №7 «Про внесення
змін до районного бюджету Снігурівського району на 2019 рік»
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Продовження додатка 1
до рішення обласної ради

 Всього в т.ч. бюджет 
розвитку

1 2 3=4+5 4 5 6 7

Нормативний документ, що впливає на взаємовідносини між бюджетамиККД Найменування згідно
 з класифікацією доходів бюджету Всього Загальний фонд

Спеціальний фонд

41053900 Інші субвенції з місцевого бюджету (субвенція з
районного бюджету Березанського району, за рахунок
місцевих бюджетів, обласному бюджету для
співфінансування субвенції з державного бюджету
місцевим бюджетам на забезпечення якісної, сучасної
та доступної загальної середньої освіти «Нова
українська школа» на закупівлю музичних
інструментів, комп’ютерного обладнання,
відповідного мультимедійного обладнання для
закладів загальної середньої освіти) 

22 961 22 961 Рішення Березанської районної ради від 01 серпня та від 12 вересня 2019 року №1
«Про внесення змін до районного бюджету Березанського району на 2019 рік"

41053900 Інші субвенції з місцевого бюджету (субвенція з
районного бюджету Березнегуватського району
обласному бюджету для співфінансування субвенції з
державного бюджету місцевим бюджетам на
забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної
середньої освіти «Нова українська школа» на
закупівлю музичних інструментів, комп’ютерного
обладнання, відповідного мультимедійного контенту) 

45 921 45 921 Розпорядження Березнегуватської районної державної адміністрації від 30 вересня
2019 року №181 «Про внесення змін до бюджетних призначень головного
розпорядника коштів районного бюджету Березнегуватсько району – відділу освіти
райдержадміністрації на 2019 рік»

41053900 Інші субвенції з місцевого бюджету (субвенція з
районного бюджету Миколаївського району
обласному бюджету для придбання комп’ютерного
обладнання, відповідного мультимедійного контенту) 

25 257 25 257 Розпорядження Миколаївської районної державної адміністрації від 12 червня
2019 року № 99-р «Про внесення змін до розпису районного бюджету на 2019 рік» 

41053900 Інші субвенції з місцевого бюджету (субвенція з
районного бюджету Врадіївського району обласному
бюджету на проведення співфінансування на
закупівлю музичних інструментів, комп’ютерного
обладнання, мультимедійного контенту на
забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної
середньої освіти «Нова українська школа») 

39 033 39 033 Рішення Врадіївської районної ради від 01 жовтня 2019 року № 2 «Про внесення
змін до районного бюджету Врадіївського району на 2019 рік»

41051100 Субвенція з місцевого бюджету за рахунок залишку
коштів освітньої субвенції, що утворився на початок
бюджетного періоду (субвенція з районного бюджету
Вознесенського району обласному бюджету для
співфінансування видатків для придбання шкільного
автобусу) 

965 000 965 000 Рішення Вознесенської районної ради від 29 травня 2019 року №1 «Про внесення
змін до районного бюджету Вознесенського району на 2019 рік»

41051100 Субвенція з місцевого бюджету за рахунок залишку
коштів освітньої субвенції, що утворився на початок
бюджетного періоду (субвенція з районного бюджету
Веселинівського району обласному бюджету для
співфінансування видатків для придбання шкільного
автобусу) 

550 000 550 000 Рішення Веселинівської районної ради від 07 червня 2019 року №9 «Про внесення
змін до районного бюджету Веселинівського району на 2019 рік»
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Продовження додатка 1
до рішення обласної ради

 Всього в т.ч. бюджет 
розвитку

1 2 3=4+5 4 5 6 7

Нормативний документ, що впливає на взаємовідносини між бюджетамиККД Найменування згідно
 з класифікацією доходів бюджету Всього Загальний фонд

Спеціальний фонд

41051100 Субвенція з місцевого бюджету за рахунок залишку
коштів освітньої субвенції, що утворився на початок
бюджетного періоду (субвенція з районного бюджету
Вітовського району обласному бюджету на
співфінансування для придбання шкільного автобусу)

965 000 965000 Рішення Вітовської районної ради від 14 червня 2019 року №24 «Про внесення змін
до районного бюджету Вітовського району на 2019 рік» 

41051100 Субвенція з місцевого бюджету за рахунок залишку
коштів освітньої субвенції, що утворився на початок
бюджетного періоду (субвенція з місцевого бюджету
Олександрівської селищної ради Вознесенського
району обласному бюджету на співфінансування
видатків для придбання шкільного автобусу)

965 000 965000 Рішення Олександрівської селищної ради від 26 червня 2019 року №1 «Про
внесення змін до селищного бюджету Олександрівської селищної ради
Вознесенського району на 2019 рік»

41051100 Субвенція з місцевого бюджету за рахунок залишку
коштів освітньої субвенції, що утворився на початок
бюджетного періоду (субвенція з міського бюджету
міста Баштанка обласному бюджету для
співфінансування видатків для придбання шкільного
автобусу)

1 000 000 1000000 Рішення Баштанської міської ради від 25 червня 2019 року №17 «Про внесення змін
до міського бюджету Баштанської міської на 2019 рік»

41053900 Інші субвенції з місцевого бюджету (субвенція з
районногр бюджету Веселинівського району , за
рахунок коштів сільського бюджету Подільської
сільської ради, обласному бюджету на
співфінансування видатків на придбання шкільного
автобусу) 

420 000 420000 Розпорядження Веселинівської районної державної адміністрації від 19 липня 2019
року №100-р «Про уточнення міжбюджетних трансфертів на 2019 рік»

41053900 Інші субвенції з місцевого бюджету (субвенція з
районного бюджету Вітовського району до обласного
бюджету - співфінансування придбання
телемедичного обладнання для дооснащення
Михайло-Ларинської амбулаторії) 

11 000 11000 Рішення Вітовської районної ради від 14 червня 2019 року № 24 «Про внесення
змін до районного бюджету Вітовського району на 2019 рік» 

41053900 Інші субвенції з місцевого бюджету (субвенція з
районного бюджету Вітовського району до обласного
бюджету - співфінансування придбання
телемедичного обладнання для дооснащення
Білозірської амбулаторії) 

11 000 11000 Рішення Вітовської районної ради від 14 червня 2019 року № 24 «Про внесення
змін до районного бюджету Вітовського району на 2019 рік» 

41053900 Інші субвенції з місцевого бюджету (субвенція з
районного бюджету для надання обласному бюджету
співфінансування видатків на придбання
телемедичного обладнання для Новомар’ївської
амбулаторії загальної практики сімейної медиуини в
с.Новомар’їка по вул.Д.Галицького, 15 Братського
району) 

11 000 11 000 Рішення Братської районної ради від 26 червня 2019 року № 7 «Про уточнення
показників районного бюджету Братського району на 2019 рік» 
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Продовження додатка 1
до рішення обласної ради

 Всього в т.ч. бюджет 
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Нормативний документ, що впливає на взаємовідносини між бюджетамиККД Найменування згідно
 з класифікацією доходів бюджету Всього Загальний фонд

Спеціальний фонд

41053900 Інші субвенції з місцевого бюджету (субвенціяз
районного бюджету Снігурівського району для
надання обласному бюджету співфінансування
видатків на придбання телемедичного обладнання для
амбулаторії первинної медико-санітарної допомоги (1-
2 лікаря без житла) в с. Першотравневе
Снігурівського району) 

11 000 11 000 Рішення Снігурівської районної ради від 26 липня 2019 року № 4 «Про внесення
змін до районного бюджету Снігурівського району  на 2019 рік» 

41053900 Інші субвенції з місцевого бюджету (субвенція з
районного бюджету Новоодеського району для
надання обласному бюджету співфінансування
видатків на придбання телемедичного обладнання для
амбулаторії первинної медико-санітарної допомоги
(1-2 лікаря без житла) по вул. О. Дедюліна,1 в с.
Сухий Єланець Новоодеського району ) 

11 000 11 000 Рішення Новоодеської районної ради від 26 липня 2019 року № 1 «Про внесення
змін до районного бюджету Новоодеського району на 2019 рік» 

41053900 Інші субвенції з місцевого бюджету (субвенція з
районного бюджету Новоодеського району для
надання обласному бюджету співфінансування
видатків на придбання телемедичного обладнання для
амбулаторії первинної медико-санітарної допомоги (1-
2 лікаря без житла) по вул. Набережна, 17 в с. Гур'ївка 
Новоодеського району ) 

11 000 11 000 Рішення Новоодеської районної ради від 26 липня 2019 року № 1 «Про внесення
змін до районного бюджету Новоодеського району на 2019 рік» 

41053900 Інші субвенції з місцевого бюджету (субвенція з
місцевого бюджету Благодатненської сільської ради
Арбузинського району обласному бюджету для
співфінансування видатків на придбання
телемедичного обладнання для амбулаторії первинної
медико-санітарної допомоги (1-2 лікаря без житла) по
вул. Шевченка, 6 в с. Семенівка Арбузинського
району) 

11 000 11 000 Рішення Благодатненської сільської ради від 25 липня 2019 року № 1 «Про
внесення змін до сільського бюджету Благодатненської сільської ради на 2019 рік»

41053900 Інші субвенції з місцевого бюджету (субвенція з
сільського бюджету Шевченківської сільської ради
обласному бюджету для співфінансування видатків на
придбання телемедичного обладнання для
Котляревської амбулаторії загальної практики
сімейної медицини в с. Котляреве по вул. Комарова,
16б, Вітовського району) 

11 000 11 000 Рішення Шевченківської сільської ради від 12 липня 2019 року № 3 «Про внесення
змін до бюджету Шевченківської сільської ради на 2019 рік» 

41053900 Інші субвенції з місцевого бюджету (субвенція з
районного бюджету Кривоозерського району до
обласного бюджету на співфінансування видатків для
придбання телемедичного обладнання для
амбулаторії загальної практики сімейної медицини в
смт. Криве Озеро по вул. Шевченка, 59) 

11 000 11 000 Рішення Кривоозерської районної ради від 31 липня 2019 року № 1 «Про внесення
змін та уточнень до районного бюджету Кривоозерського району на 2019 рік»
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Продовження додатка 1
до рішення обласної ради
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Нормативний документ, що впливає на взаємовідносини між бюджетамиККД Найменування згідно
 з класифікацією доходів бюджету Всього Загальний фонд

Спеціальний фонд

41053900 Інші субвенції з місцевого бюджету (субвенція з
районного бюджету Кривоозерського району до
обласного бюджету на співфінансування видатків для
придбання телемедичного обладнання для
Тридубської амбулаторії загальної практики сімейної
медицини в с. Тридуби по вул. Центральна, 41
Кривоозерського району) 

11 000 11 000 Рішення Кривоозерської районної ради від 31 липня 2019 року № 1 «Про внесення
змін та уточнень до районного бюджету Кривоозерського району на 2019 рік»

41053900 Інші субвенції з місцевого бюджету (субвенція з
районного бюджету Єланецького району для надання
обласному бюджету співфінансування видатків на
придбання телемедичного обладнання для
Возсіятської амбулаторії загальної практики сімейної
медицини в с.Возсіятське по вул. Свердлова, 15
Єланецького району) 

11 000 11 000 Рішення Єланецької районної ради від 06 серпня 2019 року № 5 «Про внесення змін
до районного бюджету Єланецького району на 2019 рік», 

41053900 Інші субвенції з місцевого бюджету (субвенція з
районного бюджету Веселинівського району
обласному бюджету для співфінансування видатків на
придбання телемедичного обладнання для
амбулаторії загальної практики сімейної медицини
Веселинівська дільниця Веселинівського району) 

22 000 22 000 Рішення Веселинівської районної ради від 16 серпня 2019 року № 1 «Про внесення
змін до районного бюджету Веселинівського району на 2019 рік», 

41053900 Інші субвенції з місцевого бюджету (субвенція з
районного бюджету Веселинівського району
обласному бюджету для співфінансування видатків на
придбання телемедичного обладнання для
Покровської амбулаторії загальної практики сімейної
медицини в  с.Покровка Веселинівського району) 

11 000 11 000 Рішення Веселинівської районної ради від 16 серпня 2019 року № 1 «Про внесення
змін до районного бюджету Веселинівського району на 2019 рік», 

41053900 Інші субвенції з місцевого бюджету (субвенція з
районного бюджету Веселинівського району
обласному бюджету для співфінансування видатків на
придбання телемедичного обладнання для
Широколанівської амбулаторії загальної практики
сімейної медицини в с. Широколанівка,
Веселинівського району) 

11 000 11 000 Рішення Веселинівської районної ради від 16 серпня 2019 року № 1 «Про внесення
змін до районного бюджету Веселинівського району на 2019 рік», 

41053900 Інші субвенції з місцевого бюджету (субвенція з
районного бюджету Веселинівського району
обласному бюджету для співфінансування видатків на
придбання телемедичного обладнання для
Новокатеринівської амбулаторії загальної практики
сімейної медецини в с.Новокатеринівка,
Веселинівського району) 

11 000 11 000 Рішення Веселинівської районної ради від 16 серпня 2019 року № 1 «Про внесення
змін до районного бюджету Веселинівського району на 2019 рік», 
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Продовження додатка 1
до рішення обласної ради

 Всього в т.ч. бюджет 
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Нормативний документ, що впливає на взаємовідносини між бюджетамиККД Найменування згідно
 з класифікацією доходів бюджету Всього Загальний фонд

Спеціальний фонд

41053900 Інші субвенції з місцевого бюджету (субвенція з
селищного бюджету Казанківської селищної ради
Казанківського району для надання обласному
бюджету співфінансування видатків на придбання
телемедичного обладнання ля Казанківської
амбулаторії загальної практики сімейної медицини) 

11 000 11 000 Рішення Казанківської селищної ради від 15 серпня 2019 року № 384/16 «Про
внесення змін до бюджету Казанківської селищної ради на 2019 рік»

41053900 Інші субвенції з місцевого бюджету (субвенція з
місцевого бюджету Благодатненської сільської ради
Арбузинського району обласному бюджету для
співфінансування видатків на придбання
телемедичного обладнання для для Воєводської
амбулаторії загальної практики сімейної медицини в
с. Воєводське, Арбузинського району ) 

11 000 11 000 Рішення Благодатненської сільської ради від 19.08.2019 № 3 «Про внесення змін до
сільського бюджету Благодатненської сільської ради на 2019 рік»

41053900 Інші субвенції з місцевого бюджету (субвенція з
сільського бюджету Куцурубської сільської ради
об’єднаної територіальної громади Очаківського
району обласному бюджету для співфінансування
видатків на придбання телемедичного обладнання
для Парутинської амбулаторії загальної практики
сімейної медицини в с. Парутине, Куцурубської ОТГ
Очаківського району) 

11 000 11 000 Рішення Куцурубської об’єднаної територіальної громади від 14 серпня 2019 року
№ 1 «Про внесення змін до сільського бюджету Куцурубської сільської ради
об’єднаної територіальної громади на 2019 рік» 

41053900 Інші субвенції з місцевого бюджету (субвенція з
сільського бюджету Куцурубської сільської ради
об’єднаної територіальної громади Очаківського
району обласному бюджету для співфінансування
видатків на придбання телемедичного обладнання
для Куцурубської амбулаторії загальної практики
сімейної медицини с. Куцуруб, Куцурубської ОТГ
Очаківського району району ) 

11 000 11 000 Рішення Куцурубської об’єднаної територіальної громади від 14 серпня 2019 року
№ 1 «Про внесення змін до сільського бюджету Куцурубської сільської ради
об’єднаної територіальної громади на 2019 рік» 

41053900 Інші субвенції з місцевого бюджету (субвенція з
бюджету Бузької сільської ради Вознесенського
району обласному бюджету для співфінансування
видатків на придбання телемедичного обладнання для
амбулаторії первинної медико-санітарної допомоги (1-
2 лікаря без житла) в с. Таборівка Вознесенського
району) 

11 000 11 000 Рішення Бузької сільської ради від 16 серпня 2019 року № 8 «Про внесення змін до
сільського бюджету Бузької сільської ради Вознесенського району на 2019 рік»

41053900 Інші субвенції з місцевого бюджету (субвенція з
селищного бюджету Арбузинської селищної ради
обласному бюджету для співфінансування видатків на
придбання телемедичного обладнання для
Арбузинської амбулаторії загальної практики
сімейної медицини в смт Арбузинка по вул.
Центральна, 88 Арбузинського району) 

22 000 22 000 Рішення Арбузинської селищної ради від 27 серпня 2019 року № 2 «Про внесення
змін до селищного бюджету на 2019 рік»
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Продовження додатка 1
до рішення обласної ради

 Всього в т.ч. бюджет 
розвитку

1 2 3=4+5 4 5 6 7

Нормативний документ, що впливає на взаємовідносини між бюджетамиККД Найменування згідно
 з класифікацією доходів бюджету Всього Загальний фонд

Спеціальний фонд

41053900 Інші субвенції з місцевого бюджету (субвенція з
бюджету Коблівської сільської ради обласному
бюджету для співфінансування на придбання
телемедичного обладнання для амбулаторії первинної
медико-санітарної допомоги (1-2 лікаря без житла) в
с. Новофедорівка Березанського району) 

11 000 11 000 Рішення Коблівської сільської ради від 26 липня 2019 року № 2 та від 28 серпня
2019 року № 1 «Про внесення змін до сільського бюджету Коблівської сільської
ради на 2019 рік»

41053900 Інші субвенції з місцевого бюджету (субвенція з
бюджету Коблівської сільської ради обласному
бюджету для співфінансування на придбання
телемедичного обладнання для амбулаторії первинної
медико-санітарної допомоги (3-4 лікаря без житла) в
с. Коблеве Березанського району) 

11 000 11 000 Рішення Коблівської сільської ради від 26 липня 2019 року № 2 та від 28 серпня
2019 року № 1 «Про внесення змін до сільського бюджету Коблівської сільської
ради на 2019 рік»

41053900 Інші субвенції з місцевого бюджету (субвенція з
бюджету Прибузької сільської ради Доманівського
району для надання обласному бюджету
співфінансування видатків на придбання
телемедичного обладнання для Богданівської
амбулаторії загальної практики сімейної медицини в
с. Богданівка вул. Островського 36 Прибузької ОТГ,
Доманівського району) 

11 000 11 000 Рішення Прибузької сільської ради від 21 серпня 2019 року № 3 «Про внесення змін
до бюджету Прибузької сільської ради на 2019 рік»

41053900 Інші субвенції з місцевого бюджету (субвенція з
бюджету Прибузької сільської ради Доманівського
району для надання обласному бюджету
співфінансування видатків на придбання
телемедичного обладнання для Прибузької
амбулаторії загальної практики сімейної медицини в
с. Прибужжя вул Соборна, 51 Прибузької ОТГ,
Доманівського району ) 

11 000 11 000 Рішення Прибузької сільської ради від 21 серпня 2019 року № 3 «Про внесення змін
до бюджету Прибузької сільської ради на 2019 рік»

41053900 Інші субвенції з місцевого бюджету (субвенція з
бюджету Нечаянської сільської ради Миколаївського
району обласному бюджету для співфінансування
видатків на придбання телемедичного обладнання для
амбулаторії первинної медико – санітарної допомоги
(1-2 лікаря без житла) в с. Нечаяне Миколаївського
району) 

11 000 11 000 Рішення Нечаянської сільської ради від 23 серпня 2019 року № 8 «Про внесення
змін до бюджету Нечаянської сільської ради на 2019 рік»

41053900 Інші субвенції з місцевого бюджету (субвенція з
районного бюджету для надання обласному бюджету
співфінансування видатків на придбання
телемедичного обладнання для Новомар’ївської
амбулаторії загальної практики сімейної медицини в
с. Новомар’ївка по вул. Д. Галицького, 15 Братського
району ) 

11 000 11 000 Рішення Братської районної ради від 04 вересня 2019 року № 2 «Про уточнення
показників районного бюджету Братського району на 2019
рік» 
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Продовження додатка 1
до рішення обласної ради

 Всього в т.ч. бюджет 
розвитку

1 2 3=4+5 4 5 6 7

Нормативний документ, що впливає на взаємовідносини між бюджетамиККД Найменування згідно
 з класифікацією доходів бюджету Всього Загальний фонд

Спеціальний фонд

41053900 Інші субвенції з місцевого бюджету (субвенція з
районного бюджету Доманівського району обласному
бюджету на співфінансування видатків для придбання 
телемедичного обладнання для Маринівської
амбулаторії загальної практики сімейної медицини
(моно практики) в с. Маринівка Доманівського
району) 

11 000 11 000 Рішення Доманівської районної ради від 10 вересня 2019 року № 1 «Про внесення
змін до районного бюджету Доманівського району на 2019 рік»

41053900 Інші субвенції з місцевого бюджету (субвенція з
районного бюджету Первомайського району
обласному бюджету для співфінансування видатків на
придбання телемедичного обладнання для
амбулаторії первинної медичної допомоги (1-2
лікаря) по вулиці Соборна в смт Підгородна
Первомайського району) 

11 000 11 000 Рішення Первомайської районної ради від 26 липня 2019 року № 4 «Про внесення
змін до районного бюджету Первомайського району на  2019 рік»

41053900 Інші субвенції з місцевого бюджету (субвенція з
районного бюджету Первомайського району
обласному бюджету для співфінансування видатків на
придбання телемедичного обладнання для
амбулаторії загальної практики сімейної медицини в
с.Лиса Гора по вул. Шевченка, 1 Первомайського
району) 

11 000 11 000 Рішення Первомайської районної ради від 26 липня 2019 року № 4 «Про внесення
змін до районного бюджету Первомайського району на  2019 рік»

41053900 Інші субвенції з місцевого бюджету (субвенція з
районного бюджету обласному бюджету для
співфінансування видатків розвитку на придбання
телемедичного обладнання для Софіївської
амбулаторії загальної практики сімейної медицини в
с.Софіївка, Первомайського району) 

11 000 11 000 Розпорядження Первомайської райдержадміністрації від 23 вересня 2019 року №
181-р «Про внесення змін до обсягів міжбюджетний трансфертів районного
бюджету у 2019 році» 

41053900 Інші субвенції з місцевого бюджету (субвенція з
районного бюджету обласному бюджету для
співфінансування видатків розвитку на придбання
телемедичного обладнання для амбулаторії загальної
практики сімейної медицини в с. Мигія по вул.
Туристична, 34 Первомайського району) 

11 000 11 000 Розпорядження Первомайської райдержадміністрації від 23 вересня 2019 року №
181-р «Про внесення змін до обсягів міжбюджетний трансфертів районного
бюджету у 2019 році» 

41053900 Інші субвенції з місцевого бюджету (субвенція з
районного бюджету обласному бюджету для
співфінансування видатків розвитку на придбання
телемедичного обладнання для Кінецьпільської
амбулаторії загальної практики сімейної медицини в
с. Кінецьпіль Первомайського району ) 

11 000 11 000 Розпорядження Первомайської райдержадміністрації від 23 вересня 2019 року №
181-р «Про внесення змін до обсягів міжбюджетний трансфертів районного
бюджету у 2019 році» 
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Продовження додатка 1
до рішення обласної ради

 Всього в т.ч. бюджет 
розвитку

1 2 3=4+5 4 5 6 7

Нормативний документ, що впливає на взаємовідносини між бюджетамиККД Найменування згідно
 з класифікацією доходів бюджету Всього Загальний фонд

Спеціальний фонд

41053900 Інші субвенції з місцевого бюджету (субвенція з
районного бюджету обласному бюджету для
співфінансування видатків розвитку, на придбання
телемедичного обладнання для амбулаторії загальної
практики сімейної медицини в с.Синюхин Брід по
вул.Центральна, 18а Первомайського району ) 

11 000 11 000 Розпорядження Первомайської райдержадміністрації від 23 вересня 2019 року №
181-р «Про внесення змін до обсягів міжбюджетний трансфертів районного
бюджету у 2019 році» 

41053900 Інші субвенції з місцевого бюджету (субвенція з
районного бюджету Кривоозерського району до
обласного бюджету на співфінансування видатків для
придбання телемедичного обладнання для
амбулаторії загальної практики сімейної медицини в
смт. Криве Озеро по вул. Шевченка, 59 ) 

11 000 11 000 Рішення Кривоозерської районної ради від 27 вересня 2019 року №1 «Про
внесення змін та уточнень до районного бюджету Кривоозерського району на 2019
рік»

41053900 Інші субвенції з місцевого бюджету (субвенція з
районного бюджету до обласного бюджету -
співфінансування на придбання телемедичного
обладнання для амбулаторії первинної медико –
санітарної допомоги (3-4 лікаря без житла) в
с.Мішково - Погорілове Вітовського району) 

11 000 11 000 Розпорядження Вітовської районної державної адміністрації від 19 липня 2019 року
№ 199-р «Про внесення змін до обсягів міжбюджетних трансфертів та розпису
районного бюджету Вітовського району на 2019 рік»

41053900 Інші субвенції з місцевого бюджету (субвенція з
районного бюджету Єланецького району для надання
обласному бюджету співфінансування видатків на
придбання телемедичного обладнання для Єланецької
амбулаторії загальної практики сімейної медицини в
смт Єланець, Єланецького району) 

11 000 11 000 Рішення Єланецької районної ради від 09 жовтня 2019 року № 1 «Про внесення
змін до районного бюджету Єланецького району на  2019 рік» 

41053900 Інші субвенції з місцевого бюджету (субвенція з
селищного бюджету Березанської селищної ради
Березанського району обласному бюджету для
співфінансування видатків на придбання
телемедичного обладнання для амбулаторії первинної
медико-санітарної допомоги (1-2 лікаря без житла) по
вул. Центральна, 12 в с. Калинівка Березанського
району) 

11 000 11 000 Рішень Березанської селищної ради від 28 серпня 2019 року № 3 «Про внесення
змін до селищного бюджету Березанської селищної ради на 2019 рік», від 02 довтня
2019 року № 1 «Про внесення змін до селищного бюджету Березанської селищної
ради на 2019 рік»

41053900 Інші субвенції з місцевого бюджету (субвенція з
селищного бюджету Казанківської селищної ради
Казанківського району для надання обласному
бюджету співфінансування видатків на придбання
телемедичного обладнання для Троїцько-
Сафонівської амбулаторії загальної практики сімейної 
медицини в с.Троїцьке-Сафонівське, Казанківської
ОТГ, Казанківського району) 

11 000 11 000 Розпорядження Казанківської селищної ради від 19 серпня 2019 року № 122 «Про
внесення змін до бюджетних призначень»
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Продовження додатка 1
до рішення обласної ради

 Всього в т.ч. бюджет 
розвитку

1 2 3=4+5 4 5 6 7

Нормативний документ, що впливає на взаємовідносини між бюджетамиККД Найменування згідно
 з класифікацією доходів бюджету Всього Загальний фонд

Спеціальний фонд

41053900 Інші субвенції з місцевого бюджету (субвенція з
сільського бюджету Володимирівської сільської ради
Казанківського району для надання обласному
бюджету співфінансування видатків на придбання
телемедичного обладнання для Володимирівської
амбулаторії загальної практики сімейної медицини
Володимирівської ОТГ Казанківського району) 

11 000 11 000 Рішення Володимирівської сільської ради від 15 жовтня 2019 року № 261/23
«Про внесення змін до бюджету Володимирівської сільської ради на  2019 рік»

41053900 Інші субвенції з місцевого бюджету (субвенція з
районного бюджету Березнегуватського району, за
рахунок коштів Лепетиської сільської ради,
обласному бюджету Миколаївської області для
Миколаївського обласного клінічного госпіталю
ветеранів війни для придбання холодильної шафи для
харчоблоку) 

26 000 26 000 Розпорядження Березнегуватської райдержадміністрації від 02 липня 2019 року №
111 «Про внесення змін до обсягів міжбюджетних трансфертів до районного
бюджету Березнегуватського району на 2019 рік»

Всього -83 846 060 -85 161 304 1 315 244

Директор департаменту фінансів
облдержадміністрації Вадим ІЩЕНКО
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усього

1 2 3 4 5
10000000 Податкові надходження 1 059 381 100 1 044 531 100 14 850 000
11000000 Податки на доходи, податки на прибуток,

податки на збільшення ринкової вартості
997 276 100 997 276 100

11010000 Податок та збiр на доходи фiзичних осiб 886 360 600 886 360 600
11010100 Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується

податковими агентами, із доходів платника
податку у вигляді заробітної плати

694 441 600 694 441 600

11010200 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

103 050 900 103 050 900

11010400 Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується
податковими агентами, із доходів платника
податку інших ніж заробітна плата

70 703 100 70 703 100

11010500 Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується
фізичними особами за результатами річного
декларування

18 165 000 18 165 000

11020000 Податок на прибуток підприємств 110 915 500 110 915 500

Усього

Додаток 1-1
до рішення обласної

Спеціальни

Уточнені доходи обласного бюджету на 2019 рік

Код Найменування згідно
 з Класифікацією доходів бюджету Загальний фонд



Продовження   додатка   1-1 
до рішення обласної ради

усього

1 2 3 4 5

Усього

Спеціальни

Код Найменування згідно
 з Класифікацією доходів бюджету Загальний фонд

11020200 Податок на прибуток підприємств та фінансових
установ комунальної власності 

15 500 15 500

11020300 Податок на прибуток пiдприємств, створених за
участю iноземних iнвесторiв

19 900 000 19 900 000

11020500 Податок на прибуток iноземних юридичних осiб 7 400 000 7 400 000
11021000 Податок на прибуток приватних пiдприємств            83 600 000 83 600 000
13000000 Рентна плата та плата за використання інших 

природних ресурсів
47 255 000 47 255 000

13020000 Рентна плата за спеціальне використання води 41 000 000 41 000 000
13020100 Рентна плата за спеціальне використання води

(крім рентної плати за спеціальне використання
води водних об’єктів місцевого значення)

32 500 000 32 500 000

13020300 Рентна плата за спеціальне використання води для
потреб гідроенергетики

690 000 690 000

13020400 Надходження рентної плати за спеціальне
використання води від підприємств житлово-
комунального господарства

2 950 000 2 950 000

13020600 Рентна плата за спеціальне використання води в
частині використання поверхневих вод для потреб
водного транспорту (крім стоянкових і службово-
допоміжного флотів)

4 860 000 4 860 000

13030000 Рентна плата за користування надрами 6 100 000 6 100 000
13030100 Рентна плата за користування надрами для

видобування корисних копалин 
6 100 000 6 100 000

13070000 Плата за використання інших природних ресурсів 155 000 155 000
2



Продовження   додатка   1-1 
до рішення обласної ради

усього

1 2 3 4 5

Усього

Спеціальни

Код Найменування згідно
 з Класифікацією доходів бюджету Загальний фонд

13070200 Плата за спеціальне використання рибних та інших
водних ресурсів 

155 000 155 000

19000000 Інші податки та збори 14 850 000 14 850 000
19010000 Екологічний податок 14 850 000 14 850 000
19010100 Екологічний податок, який справляється за викиди

в атмосферне повітря забруднюючих речовин
стаціонарними джерелами забруднення (за
винятком викидів в атмосферне повітря двоокису
вуглецю)

4 139 600 4 139 600

19010200 Надходження від скидів забруднюючих речовин
безпосередньо у водні об'єкти                                      

656 200 656 200

19010300 Надходження від розміщення відходів у спеціально
відведених для цього місцях чи на об’єктах, крім
розміщення окремих видів відходів як вторинної
сировини

10 054 200 10 054 200

20000000 Неподаткові надходження 129 089 282 28 302 200 100 787 082
21000000 Доходи від власності та підприємницької

діяльності
12 600 12 600

21010000 Частина чистого прибутку (доходу) державних або
комунальних унітарних підприємств та їх
об'єднань, що вилучається до відповідного
бюджету, та дивіденди (дохід), нараховані на акції
(частки, паї) господарських товариств, у статутних
капіталах яких є державна або комунальна
власність

12 600 12 600
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Продовження   додатка   1-1 
до рішення обласної ради

усього

1 2 3 4 5

Усього

Спеціальни

Код Найменування згідно
 з Класифікацією доходів бюджету Загальний фонд

21010300 Частина чистого прибутку (доходу) комунальних
унітарних підприємств та їх об'єднань, що
вилучається до відповідного місцевого бюджету

12 600 12 600

22000000 Адміністративні збори та платежі, доходи від
некомерційної господарської діяльності

28 289 600 28 289 600

22010000 Плата за надання адміністративних послуг 25 854 600 25 854 600
22010500 Плата за ліцензії на виробництво спирту етилового,

коньячного і плодового, алкогольних напоїв та
тютюнових виробів 

14 800 14 800

22010600 Плата за ліцензії на право експорту, імпорту та
оптової торгівлі спирту етилового, коньячного та
плодового 

2 300 2 300

22010700 Плата за ліцензії на право експорту, імпорту
алкогольними напоями та тютюновими виробами 

7 800 7 800

22011000 Плата за ліцензії на право оптової торгівлі
алкогольними напоями та тютюновими виробами 

3 033 000 3 033 000

22011100 Плата за ліцензії на право роздрібної торгівлі
алкогольними напоями та тютюновими виробами 

21 836 700 21 836 700

22011800 Плата за ліцензії та сертифікати, що сплачується
ліцензіатами за місцем здійснення діяльності

960 000 960 000

22080000 Надходження від орендної плати за користування
цілісним майновим комплексом та іншим
державним майном

2 350 000 2 350 000
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Продовження   додатка   1-1 
до рішення обласної ради

усього

1 2 3 4 5

Усього

Спеціальни

Код Найменування згідно
 з Класифікацією доходів бюджету Загальний фонд

22080400 Надходження від орендної плати за користування
цілісним майновим комплексом та іншим майном,
що перебуває в комунальній власності

2 350 000 2 350 000

22130000 Орендна плата за воднi об’єкти (їх частини), що
надаються в користування на умовах оренди Радою
мiнiстрiв Автономної Республiки Крим,
обласними, районними, Київською та
Севастопольською мiськими державними
адмiнiстрацiями, мiсцевими радами

85 000 85 000

24000000 Інші неподаткові надходження 525 000 525 000

24060000 Інші  надходження 510 000 510 000
24062100 Грошові стягнення за шкоду, заподіяну

порушенням законодавства про охорону
навколишнього природного середовища внаслідок
господарської та іншої діяльності

510 000 510 000

24110000 Доходи від операцій з кредитування та надання
гарантій

15 000 15 000

24110900 Відсотки за користування довгостроковим
кредитом, що надається з місцевих бюджетів
молодим сім'ям та одиноким молодим громадянам
на будівництво (реконструкцію) та придбання
житла

15 000 15 000

25000000 Власні надходження бюджетних установ 100 262 082 100 262 082
30000000 Доходи від операцій з капіталом 200 000 200 000
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Продовження   додатка   1-1 
до рішення обласної ради

усього

1 2 3 4 5

Усього

Спеціальни

Код Найменування згідно
 з Класифікацією доходів бюджету Загальний фонд

31000000 Надходження від продажу основного капіталу 200 000 200 000

31030000 Кошти вiд вiдчуження майна, що належить
Автономнiй Республiцi Крим, та майна, що
перебуває в комунальнiй власностi

200 000 200 000

Усього доходів 
(без урахування міжбюджетних трансфертів)

1 188 670 382 1 072 833 300 115 837 082

40000000 Офіційні трансферти 5 058 930 667 4 685 892 423 373 038 244
41000000 Від органів державного управління 5 058 930 667 4 685 892 423 373 038 244
41020000 Дотації з державного бюджету місцевим

бюджетам
545 485 800 545 485 800

41020100 Базова дотація 10 914 900 10 914 900

41020200 Додаткова дотація з державного бюджету місцевим
бюджетам на здійснення переданих з державного
бюджету видатків з утримання закладів освіти та
охорони здоров'я

534 570 900 534 570 900

41030000 Субвенції  з державного бюджету місцевим
бюджетам

4 428 170 370 4 056 927 806 371 242 564

41030300 Субвенція з державного бюджету місцевим
бюджетам на реалізацію заходів, спрямованих на
підвищення якості освіти

46 873 500 46 873 500

41030400 Субвенція з державного бюджету місцевим
бюджетам на створення та ремонт існуючих
спортивних комплексів при загальноосвітніх
навчальних закладах усіх ступенів

4 000 000 4 000 000
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Продовження   додатка   1-1 
до рішення обласної ради

усього

1 2 3 4 5

Усього

Спеціальни

Код Найменування згідно
 з Класифікацією доходів бюджету Загальний фонд

41030500 Субвенція з державного бюджету місцевим
бюджетам на виплату грошової компенсації за
належні для отримання жилі приміщення для
внутрішньо переміщених осіб, які захищали
незалежність, суверенітет та територіальну
цілісність України і брали безпосередню участь в
антитерористичній операції, забезпеченні її
проведення, перебуваючи безпосередньо в районах
антитерористичної операції у період її проведення,
у здійсненні заходів із забезпечення національної
безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної
агресії Російської Федерації у Донецькій та
Луганській областях, забезпеченні їх здійснення,
перебуваючи безпосередньо в районах та у період
здійснення зазначених заходів, та визнані особами
з інвалідністю внаслідок війни III групи відповідно
до пунктів 11 - 14 частини другої статті 7 або
учасниками бойових дій відповідно до пунктів
19 - 20 частини першої статті 6 Закону України
"Про статус ветеранів війни, гарантії їх
соціального захисту", та які потребують
поліпшення житлових умов

2 548 909 1 529 345 1 019 564
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Продовження   додатка   1-1 
до рішення обласної ради

усього
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Усього

Спеціальни

Код Найменування згідно
 з Класифікацією доходів бюджету Загальний фонд

41030600 Субвенція з державного бюджету місцевим
бюджетам на виплату допомоги сім’ям з дітьми,
малозабезпеченим сім’ям, особам, які не мають
права на пенсію, особам з інвалідністю, дітям з
інвалідністю, тимчасової державної допомоги
дітям, тимчасової державної соціальної допомоги
непрацюючій особі, яка досягла загального
пенсійного віку, але не набула права на пенсійну
виплату, допомоги по догляду за особами з
інвалідністю І чи ІІ групи внаслідок психічного
розладу, компенсаційної виплати непрацюючій
працездатній особі, яка доглядає за особою з
інвалідністю I групи, а також за особою, яка
досягла 80-річного віку

2 162 524 900 2 162 524 900
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Продовження   додатка   1-1 
до рішення обласної ради

усього
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Спеціальни

Код Найменування згідно
 з Класифікацією доходів бюджету Загальний фонд

41030800 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),
управління багатоквартирним будинком,
поводження з побутовими відходами (вивезення
побутових відходів) та вивезення рідких нечистот,
внесків за встановлення, обслуговування та заміну
вузлів комерційного обліку води та теплової
енергії, абонентського обслуговування для
споживачів комунальних послуг, що надаються у
багатоквартирних будинках за індивідуальними
договорами

431 179 100 431 179 100

41031000 Субвенція з державного бюджету місцевим
бюджетам на надання пільг та житлових субсидій
населенню на придбання твердого та рідкого
пічного побутового палива і скрапленого газу

114 882 200 114 882 200

41031600 Субвенція з державного бюджету місцевим
бюджетам на будівництво мультифункціональних
майданчиків для занять ігровими видами спорту

5 364 200 5 364 200
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Продовження   додатка   1-1 
до рішення обласної ради
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 з Класифікацією доходів бюджету Загальний фонд

41032600 Субвенція з державного бюджету місцевим
бюджетам на придбання медикаментів та виробів
медичного призначення для забезпечення швидкої
медичної допомоги

4 075 800 4 075 800

41033300 Субвенція з державного бюджету місцевим
бюджетам на реалізацію заходів, спрямованих на
розвиток системи охорони здоров'я у сільській
місцевості

27 783 800 27 783 800

41033500 Субвенція з державного бюджету місцевим
бюджетам на придбання ангіографічного
обладнання

11 538 500 11 538 500

41033600 Субвенція з державного бюджету місцевим
бюджетам на відшкодування вартості лікарських
засобів для лікування окремих захворювань

7 384 100 7 384 100

41033700 Субвенція з державного бюджету місцевим
бюджетам на придбання витратних матеріалів для
закладів охорони здоров'я та лікарських засобів для
інгаляційної анестезії 

560 400 560 400

41033900 Освітня субвенція з державного бюджету місцевим
бюджетам

259 108 800 259 108 800

41034200 Медична субвенція з державного бюджету
місцевим бюджетам

830 760 000 830 760 000
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Продовження   додатка   1-1 
до рішення обласної ради
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 з Класифікацією доходів бюджету Загальний фонд

41034400 Субвенція з державного бюджету місцевим
бюджетам на проектні, будівельно-ремонтні
роботи, придбання житла та приміщень для
розвитку сімейних та інших форм виховання,
наближених до сімейних, та забезпечення житлом
дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського
піклування, осіб з їх числа

44 287 100 44 287 100

41034500 Субвенція з державного бюджету місцевим
бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-
економічного розвитку окремих територій

1 228 000 1 228 000

41035100 Субвенція з державного бюджету місцевим
бюджетам на фінансування заходів соціально-
економічної компенсації ризику населення, яке
проживає на території зони спостереження

8 745 000 8 745 000

41035400 Субвенція з державного бюджету місцевим
бюджетам на надання державної підтримки особам
з особливими освітніми потребами

9 151 700 9 151 700
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41035800 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", оплату послуг із
здійснення патронату над дитиною та виплату
соціальної допомоги на утримання дитини в сім'ї
патронатного вихователя, підтримку малих
групових будинків

37 143 800 37 143 800
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41036100 Субвенція з державного бюджету місцевим
бюджетам на виплату грошової компенсації за
належні для отримання жилі приміщення для сімей
осіб, визначених абзацами 5 - 8 пункту 1 статті 10
Закону України "Про статус ветеранів війни,
гарантії їх соціального захисту", для осіб з
інвалідністю I - II групи, яка настала внаслідок
поранення, контузії, каліцтва або захворювання,
одержаних під час безпосередньої участі в
антитерористичній операції, забезпеченні її
проведення, здійсненні заходів із забезпечення
національної безпеки і оборони, відсічі і
стримування збройної агресії Російської Федерації
у Донецькій та Луганській областях, забезпеченні
їх здійснення, визначених пунктами 11 - 14
частини другої статті 7 Закону України "Про статус
ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту", та
які потребують поліпшення житлових умов

3 655 497 3 655 497
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Продовження   додатка   1-1 
до рішення обласної ради

усього

1 2 3 4 5

Усього

Спеціальни

Код Найменування згідно
 з Класифікацією доходів бюджету Загальний фонд

41036400 Субвенція з державного бюджету місцевим
бюджетам на виплату грошової компенсації за
належні для отримання жилі приміщення для сімей
учасників бойових дій на території інших держав,
визначених у абзаці першому пункту 1 статті 10
Закону України "Про статус ветеранів війни,
гарантії їх соціального захисту", для осіб з
інвалідністю I - II групи з числа учасників бойових
дій на території інших держав, інвалідність яких
настала внаслідок поранення, контузії, каліцтва або
захворювання, пов'язаних з перебуванням у цих
державах, визначених пунктом 7 частини другої
статті 7 Закону України "Про статус ветеранів
війни, гарантії їх соціального захисту", та які
потребують поліпшення житлових умов

1 019 564 1 019 564

41037000 Субвенція з державного бюджету місцевим
бюджетам на проведення виборів депутатів
місцевих рад та сільських, селищних, міських голів

4 971 300 4 971 300

41037200 Субвенція з державного бюджету місцевим
бюджетам на забезпечення якісної, сучасної та
доступної загальної середньої освіти "Нова
українська школа"

39 161 200 39 161 200
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Продовження   додатка   1-1 
до рішення обласної ради

усього

1 2 3 4 5

Усього

Спеціальни

Код Найменування згідно
 з Класифікацією доходів бюджету Загальний фонд

41037300 Субвенція з державного бюджету місцевим
бюджетам на фінансове забезпечення будівництва,
реконструкції, ремонту і утримання автомобільних
доріг загального користування місцевого значення,
вулиць і доріг комунальної власності у населених
пунктах

370 223 000 370 223 000

41050000 Субвенції з місцевих бюджетів іншим місцевим
бюджетам

85 274 497 83 478 817 1 795 680

41051100 Субвенція з місцевого бюджету за рахунок
залишку коштів освітньої субвенції, що утворився
на початок бюджетного періоду (з районного
бюджету Баштанського району обласному
бюджету для співфінансування видатків для
придбання шкільних автобусів)

3 000 000 3 000 000

41051100 Субвенція з місцевого бюджету за рахунок
залишку коштів освітньої субвенції, що утворився
на початок бюджетного періоду (з міського
бюджету Баштанської міської ради обласному
бюджету на співфінансування придбання
шкільного автобусу)

2 000 000 2 000 000
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Продовження   додатка   1-1 
до рішення обласної ради

усього

1 2 3 4 5

Усього

Спеціальни

Код Найменування згідно
 з Класифікацією доходів бюджету Загальний фонд

41051100 Субвенція з місцевого бюджету за рахунок
залишку коштів освітньої субвенції, що утворився
на початок бюджетного періоду (з селищного
бюджету Веселинівської селищної ради обласному
бюджету для співфінансування видатків для
придбання шкільного автобусу)

1 000 000 1 000 000

41051100 Субвенція з місцевого бюджету за рахунок
залишку коштів освітньої субвенції, що утворився
на початок бюджетного періоду (з сільського
бюджету Дорошівської сільської ради обласному
бюджету для співфінансування видатків для
придбання шкільного автобусу)

1 000 000 1 000 000

41051100 Субвенція з місцевого бюджету за рахунок
залишку коштів освітньої субвенції, що утворився
на початок бюджетного періоду (з селищного
бюджету Березанської селищної ради обласному
бюджету для співфінансування видатків для
придбання шкільного автобусу)

1 000 000 1 000 000

41051100 Субвенція з місцевого бюджету за рахунок
залишку коштів освітньої субвенції, що утворився
на початок бюджетного періоду (з районного
бюджету Вознесенського району обласному
бюджету для співфінансування видатків для
придбання шкільного автобусу)

965 000 965 000
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Продовження   додатка   1-1 
до рішення обласної ради

усього

1 2 3 4 5

Усього

Спеціальни

Код Найменування згідно
 з Класифікацією доходів бюджету Загальний фонд

41051100 Субвенція з місцевого бюджету за рахунок
залишку коштів освітньої субвенції, що утворився
на початок бюджетного періоду (з районного
бюджету Веселинівського району обласному
бюджету для співфінансування видатків для
придбання шкільного автобусу)

550 000 550 000

41051100 Субвенція з місцевого бюджету за рахунок
залишку коштів освітньої субвенції, що утворився
на початок бюджетного періоду (з районного
бюджету Вітовського району обласному бюджету
Миколаївської області на співфінансування для
придбання шкільного автобусу)

965 000 965 000

41051100 Субвенція з місцевого бюджету за рахунок
залишку коштів освітньої субвенції, що утворився
на початок бюджетного періоду (з селищного
бюджету Олександрівської селищної ради
Вознесенського району обласному бюджету на
співфінансування видатків для придбання
шкільного автобусу)

965 000 965 000

41053900 Інші субвенції з місцевого бюджету (субвенція з
сільського бюджету Галициновської сільської ради
Вітовського району обласному бюджету для
співфінансування видатків на придбання шкільного
автобусу)

1 100 000 1 100 000
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Продовження   додатка   1-1 
до рішення обласної ради

усього

1 2 3 4 5

Усього

Спеціальни

Код Найменування згідно
 з Класифікацією доходів бюджету Загальний фонд

41053900 Інші субвенції з місцевого бюджету (субвенція з
районному бюджету Веселинівського району , за
рахунок коштів сільського бюджету Подільської
сільської ради, для обласного бюджету для
співфінансування видатків на придбання шкільного
автобусу) 

420 000 420000

41051500 Субвенція з місцевого бюджету на здійснення
переданих видатків у сфері охорони здоров'я за
рахунок коштів медичної субвенції (субвенція з
обласного бюджету Одеської області для
компенсації втрат Миколаївської обласної
психіатричної лікарні № 2 за надання
спеціалізованої психіатричної допомоги хворим
Одеської області)

1 026 700 1 026 700

41053500 Субвенція з місцевого бюджету на фінансове
забезпечення будівництва, реконструкції, ремонту і
утримання автомобільних доріг загального
користування місцевого значення, вулиць і доріг
комунальної власності у населених пунктах
(субвенція з селищного бюджету Казанківської
селищної ради обласному бюджету Миколаївської
області на виконання заходів обласної програми
розвитку автомобільних доріг загального
користування Миколаївської області)

200 000 200 000
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Продовження   додатка   1-1 
до рішення обласної ради

усього

1 2 3 4 5

Усього

Спеціальни

Код Найменування згідно
 з Класифікацією доходів бюджету Загальний фонд

41053500 Субвенція з місцевого бюджету на фінансове
забезпечення будівництва, реконструкції, ремонту і
утримання автомобільних доріг загального
користування місцевого значення, вулиць і доріг
комунальної власності у населених пунктах
(субвенція з районного бюджету Братського
району на співфінансування обласному бюджету)

1 100 000 1 100 000

41053500 Субвенція з місцевого бюджету на фінансове
забезпечення будівництва, реконструкції, ремонту і
утримання автомобільних доріг загального
користування місцевого значення, вулиць і доріг
комунальної власності у населених пунктах
(субвенція з сільського бюджету Галицинівської
сільської ради Вітовського району обласному
бюджету на співфінансування)

1 000 000 1 000 000

41053600 Субвенція з місцевого бюджету на здійснення
природоохоронних заходів (субвенція з міського
бюджету міста Очакова обласному бюджету на
співфінансування реконструкції самоплинного
каналізаційного колектору по вул. Бузька у
м.Очакові Миколаївської області)

295 680 295 680
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Продовження   додатка   1-1 
до рішення обласної ради

усього

1 2 3 4 5

Усього

Спеціальни

Код Найменування згідно
 з Класифікацією доходів бюджету Загальний фонд

41053900 Інші субвенції з місцевого бюджету (субвенція з
районного бюджету Снігурівського району за
рахунок коштів сільського бюджету
Першотравневої сільської ради для перерахування
обласному бюджету для співфінансування
субвенції з місцевого бюджету на реалізацію
заходів, спрямованих на розвиток системи охорони
здоров’я у сільській місцевості, за рахунок залишку 
коштів відповідної субвенції з державного
бюджету, що утворився на початок бюджетного
періоду)

796 384 796 384

41053900 Інші субвенції з місцевого бюджету (субвенція з
сільського бюджету Бузької сільської ради
Вознесенського району обласному бюджету для
забезпечення реалізації проектів будівництва, що
фінансуються за рахунок субвенції з державного
бюджету місцевим бюджетам на здійснення
заходів, спрямованих на розвиток системи охорони
здоров’я у сільській місцевості)

568 375 568 375
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Продовження   додатка   1-1 
до рішення обласної ради

усього

1 2 3 4 5

Усього

Спеціальни

Код Найменування згідно
 з Класифікацією доходів бюджету Загальний фонд

41053900 Інші субвенції з місцевого бюджету (субвенція з
сільського бюджету Нечаянської сільської ради
Миколаївського району обласному бюджету для
забезпечення реалізації проектів будівництва, що
фінансуються за рахунок субвенції з державного
бюджету місцевим бюджетам на здійснення
заходів, спрямованих на розвиток системи охорони
здоров’я у сільській місцевості)

1 391 014 1 391 014

41053900 Інші субвенції з місцевого бюджету (субвенція з
районного бюджету Новоодеського району
обласному бюджету на співфінансування субвенції
з місцевого бюджету на реалізацію заходів,
спрямованих на розвиток системи охорони
здоров’я у сільській місцевості за рахунок залишку
коштів відповідної субвенції з державного
бюджету, що утворився на початок бюджетного
періоду)

1 748 169 1 748 169

41053900 Інші субвенції з місцевого бюджету (субвенція з
районного бюджету Новобузького району для
надання обласному бюджету співфінансування
субвенції з місцевого бюджету на реалізацію
заходів, спрямованих на розвиток системи охорони
здоров’я у сільській місцевості, за рахунок коштів
відповідної субвенції з державного бюджету)

1 305 578 1 305 578
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Продовження   додатка   1-1 
до рішення обласної ради

усього

1 2 3 4 5

Усього

Спеціальни

Код Найменування згідно
 з Класифікацією доходів бюджету Загальний фонд

41053900 Інші субвенції з місцевого бюджету (субвенції з
селищного бюджету Березанської селищної ради
Березанського району обласному бюджету для
співфінансування субвенції з місцевого бюджету на
реалізацію заходів, спрямованих на розвиток
системи охорони здоров’я у сільській місцевості, за
рахунок залишку коштів відповідної субвенції з
державного бюджету)

628 965 628 965

41053900 Інші субвенції з місцевого бюджету (субвенція з
сільського бюджету Благодатненської сільської
ради Арбузинського району обласному бюджету
для співфінансування субвенції з обласного
бюджету місцевим бюджетам на будівництво нової
амбулаторії (АЗПСМ) в с.Семенівка
по вул. Шевченко, 6)

545 996 545 996

41053900 Інші субвенції з місцевого бюджету (субвенція з
сільського бюджету Коблівської сільської ради
Березанського району обласному бюджету для
співфінансування субвенції з місцевого бюджету на
реалізацію заходів, спрямованих на розвиток
системи охорони здоров’я у сільській місцевості)

1 326 920 1 326 920
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Продовження   додатка   1-1 
до рішення обласної ради

усього

1 2 3 4 5

Усього

Спеціальни

Код Найменування згідно
 з Класифікацією доходів бюджету Загальний фонд

41053900 Інші субвенції з місцевого бюджету (субвенція з
районного бюджету Вітовського району обласному
бюджету для забезпечення реалізації проектів
будівництва, що фінансуються за рахунок субвенції
з державного бюджету місцевим бюджетам на
здійснення заходів, спрямованих на розвиток
системи охорони здоров’я у сільській місцевості)

1 457 430 1 457 430

41053900 Інші субвенції з місцевого бюджету (субвенція з
районного бюджету Вітовського району обласному
бюджету для співфінансування на придбання
телемедичного обладнання для дооснащення
Михайло-Ларинської та Білозірської амбулаторії)

22 000 22 000

41053900 Інші субвенції з місцевого бюджету (субвенція з
районного бюджету Братського району для
надання обласному бюджету співфінансування
видатків на придбання телемедичного обладнання
для Новомар’ївської амбулаторії загальної
практики сімейної медицини в с. Новомар’ївка
по вул. Д. Галицького, 15)

11 000 11 000
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Продовження   додатка   1-1 
до рішення обласної ради

усього

1 2 3 4 5

Усього

Спеціальни

Код Найменування згідно
 з Класифікацією доходів бюджету Загальний фонд

41053900 Інші субвенції з місцевого бюджету (субвенція з
сільського бюджету Шевченківської сільської ради
Вітовського району обласному бюджету для
співфінансування видатків на придбання
телемедичного обладнання для Котляревської
амбулаторії загальної практики сімейної медицини
в с. Котляреве по вул. Комарова, 16б)

11 000 11 000

41053900 Інші субвенції з місцевого бюджету (субвенція з
районного бюджету Снігурівського району
обласному бюджету для співфінансування
видатків на придбання телемедичного обладнання
для амбулаторії первинної медико-санітарної
допомоги (1-2 лікарі без житла) в
с. Першотравневе Снігурівського району) 

11 000 11 000

41053900 Інші субвенції з місцевого бюджету (субвенція з
районного бюджету Новоодеського району
обласному бюджету для співфінансування видатків
на придбання телемедичного обладнання для
амбулаторії первинної медико-санітарної
допомоги (1-2 лікарі без житла)
по вул. О. Дедюліна,1 в с. Сухий Єланець
Новоодеського району ) 

11 000 11 000
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Продовження   додатка   1-1 
до рішення обласної ради

усього

1 2 3 4 5

Усього

Спеціальни

Код Найменування згідно
 з Класифікацією доходів бюджету Загальний фонд

41053900 Інші субвенції з місцевого бюджету (субвенція з
районного бюджету Новоодеського району
обласному бюджету для співфінансування видатків
на придбання телемедичного обладнання для
амбулаторії первинної медико-санітарної допомоги
(1-2 лікарі без житла) по вул.
Набережна, 17 в с. Гур'ївка  Новоодеського району) 

11 000 11 000

41053900 Інші субвенції з місцевого бюджету (субвенція з
сільського бюджету Благодатненської сільської
ради Арбузинського району обласному бюджету
для співфінансування видатків на придбання
телемедичного обладнання для амбулаторії
первинної медико-санітарної допомоги
(1-2 лікарі без житла) по вул. Шевченка, 6 в
с. Семенівка Арбузинського району) 

11 000 11 000

41053900 Інші субвенції з місцевого бюджету (субвенція з
районного бюджету Кривоозерського району до
обласного бюджету на співфінансування видатків
для придбання телемедичного обладнання для
амбулаторії загальної практики сімейної медицини
в смт. Криве Озеро по вул. Шевченка, 59) 

11 000 11 000
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Продовження   додатка   1-1 
до рішення обласної ради

усього

1 2 3 4 5

Усього

Спеціальни

Код Найменування згідно
 з Класифікацією доходів бюджету Загальний фонд

41053900 Інші субвенції з місцевого бюджету (субвенція з
районного бюджету Кривоозерського району до
обласного бюджету на співфінансування видатків
для придбання телемедичного обладнання для
Тридубської амбулаторії загальної практики
сімейної медицини в с. Тридуби
по вул. Центральна, 41 Кривоозерського району) 

11 000 11 000

41053900 Інші субвенції з місцевого бюджету (субвенція з
районного бюджету Єланецького району для
надання обласному бюджету співфінансування
видатків для придбання телемедичного обладнання
для для Возсіятської амбулаторії загальної
практики сімейної медицини в с.Возсіятське
по вул. Свердлова, 15 Єланецького району) 

11 000 11 000

41053900 Інші субвенції з місцевого бюджету (субвенція з
районного бюджету Веселинівського району
обласному бюджету для співфінансування видатків
на придбання телемедичного обладнання для для
амбулаторії загальної практики сімейної медицини
Веселинівська дільниця Веселинівського району) 

22 000 22 000
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Продовження   додатка   1-1 
до рішення обласної ради

усього

1 2 3 4 5

Усього

Спеціальни

Код Найменування згідно
 з Класифікацією доходів бюджету Загальний фонд

41053900 Інші субвенції з місцевого бюджету (субвенція з
районного бюджету Веселинівського району
обласному бюджету для співфінансування видатків
на придбання телемедичного обладнання для
Покровської амбулаторії загальної практики
сімейної медицини в с.Покровка Веселинівського
району) 

11 000 11 000

41053900 Інші субвенції з місцевого бюджету (субвенція з
районного бюджету Веселинівського району
обласному бюджету для співфінансування видатків
на придбання телемедичного обладнання для
Широколанівської амбулаторії загальної практики
сімейної медецини в с. Широколанівка,
Веселинівського району) 

11 000 11 000

41053900 Інші субвенції з місцевого бюджету (субвенція з
районного бюджету Веселинівського району
обласному бюджету для співфінансування видатків
на придбання телемедичного обладнання для
Новокатеринівської амбулаторії загальної
практики сімейної медецини в с.Новокатеринівка,
Веселинівського району) 

11 000 11 000
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Продовження   додатка   1-1 
до рішення обласної ради

усього

1 2 3 4 5

Усього

Спеціальни

Код Найменування згідно
 з Класифікацією доходів бюджету Загальний фонд

41053900 Інші субвенції з місцевого бюджету (субвенція з
селищного бюджету Казанківської селищної ради
Казанківського району для надання обласному
бюджету співфінансування видатків на придбання
телемедичного обладнання для Казанківської
амбулаторії загальної практики сімейної медицини) 

11 000 11 000

41053900 Інші субвенції з місцевого бюджету (субвенція з
сільського бюджету Благодатненської сільської
ради Арбузинського району обласному бюджету
для співфінансування видатків на придбання
телемедичного обладнання для для Воєводської
амбулаторії загальної практики сімейної медицини
в  с. Воєводське, Арбузинського району ) 

11 000 11 000

41053900 Інші субвенції з місцевого бюджету (субвенція з
сільського бюджету Куцурубської сільської ради
об’єднаної територіальної громади Очаківського
району обласному бюджету для співфінансування
видатків на придбання телемедичного обладнання
для Парутинської амбулаторії загальної практики
сімейної медицини в с. Парутине, Куцурубської
ОТГ Очаківського району) 

11 000 11 000
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Продовження   додатка   1-1 
до рішення обласної ради

усього

1 2 3 4 5

Усього

Спеціальни

Код Найменування згідно
 з Класифікацією доходів бюджету Загальний фонд

41053900 Інші субвенції з місцевого бюджету (субвенція з
сільського бюджету Куцурубської сільської ради
об’єднаної територіальної громади Очаківського
району обласному бюджету для співфінансування
видатків на придбання телемедичного обладнання
для Куцурубської амбулаторії загальної практики
сімейної медицини с. Куцуруб, Куцурубської ОТГ
Очаківського району району ) 

11 000 11 000

41053900 Інші субвенції з місцевого бюджету (субвенція з
сільського бюджету Бузької сільської ради
Вознесенського району обласному бюджету для
співфінансування видатків на придбання
телемедичного обладнання для амбулаторії
первинної медико-санітарної допомоги (1-2 лікарі
без житла) в с. Таборівка Вознесенського району) 

11 000 11 000

41053900 Інші субвенції з місцевого бюджету (субвенція з
селищного бюджету Арбузинської селищної ради
обласному бюджету для співфінансування видатків
на придбання телемедичного обладнання для
Арбузинської амбулаторії загальної практики
сімейної медицини в смт Арбузинка
по вул. Центральна, 88 Арбузинського району) 

22 000 22 000
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Продовження   додатка   1-1 
до рішення обласної ради

усього

1 2 3 4 5

Усього

Спеціальни

Код Найменування згідно
 з Класифікацією доходів бюджету Загальний фонд

41053900 Інші субвенції з місцевого бюджету (субвенція з
сільського бюджету Коблівської сільської ради
обласному бюджету для співфінансування на
придбання телемедичного обладнання для
амбулаторії первинної медико-санітарної допомоги
(1-2 лікарі без житла) в с.
Новофедорівка Березанського району) 

11 000 11 000

41053900 Інші субвенції з місцевого бюджету (субвенція з
сільського бюджету Коблівської сільської ради
обласному бюджету для співфінансування на
придбання телемедичного обладнання для
амбулаторії первинної медико-санітарної допомоги
(3-4 лікарі без житла) в с. Коблеве Березанського
району) 

11 000 11 000

41053900 Інші субвенції з місцевого бюджету (субвенція з
сільського бюджету Прибузької сільської ради
Доманівського району для надання обласному
бюджету співфінансування видатків на придбання
телемедичного обладнання для Богданівської
амбулаторії загальної практики сімейної медицини
в с. Богданівка вул. Островського 36 Прибузької
ОТГ, Доманівського району) 

11 000 11 000
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Продовження   додатка   1-1 
до рішення обласної ради

усього

1 2 3 4 5

Усього

Спеціальни

Код Найменування згідно
 з Класифікацією доходів бюджету Загальний фонд

41053900 Інші субвенції з місцевого бюджету (субвенція з
сільського бюджету Прибузької сільської ради
Доманівського району для надання обласному
бюджету співфінансування видатків на придбання
телемедичного обладнання для Прибузької
амбулаторії загальної практики сімейної медицини
в с. Прибужжя вул Соборна, 51 Прибузької ОТГ,
Доманівського району) 

11 000 11 000

41053900 Інші субвенції з місцевого бюджету (субвенція з
сільського бюджету Нечаянської сільської ради
Миколаївського району обласному бюджету для
співфінансування видатків на придбання
телемедичного обладнання для амбулаторії
первинної медико – санітарної допомоги
(1-2 лікарі без житла) в с. Нечаяне Миколаївського
району) 

11 000 11 000

41053900 Інші субвенції з місцевого бюджету (субвенція з
районного бюджету Братського району обласному
бюджету для співфінансування видатків на
придбання телемедичного обладнання для
Новомар’ївської амбулаторії загальної практики
сімейної медицини в с. Новомар’ївка
по вул. Д. Галицького, 15 Братського району ) 

11 000 11 000
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Продовження   додатка   1-1 
до рішення обласної ради

усього

1 2 3 4 5

Усього

Спеціальни

Код Найменування згідно
 з Класифікацією доходів бюджету Загальний фонд

41053900 Інші субвенції з місцевого бюджету (субвенція з
районного бюджету Доманівського району
обласному бюджету на співфінансування видатків
для придбання телемедичного обладнання для
Маринівської амбулаторії загальної практики
сімейної медицини (моно практики) в с. Маринівка
Доманівського району) 

11 000 11 000

41053900 Інші субвенції з місцевого бюджету (субвенція з
районного бюджету Березнегуватського району, за
рахунок коштів Лепетиської сільської ради,
обласному бюджету Миколаївської області для
Миколаївського обласного клінічного госпіталю
ветеранів війни для придбання холодильної шафи
для харчоблоку) 

26 000 26 000

41053900 Інші субвенції з місцевого бюджету (субвенція з
районного бюджету Первомайського району
обласному бюджету для співфінансування видатків
на придбання телемедичного обладнання для
амбулаторії первинної медичної допомоги
(1-2 лікарі) по вулиці Соборна
в смт Підгородна Первомайського району) 

11 000 11 000

32



Продовження   додатка   1-1 
до рішення обласної ради

усього

1 2 3 4 5

Усього

Спеціальни

Код Найменування згідно
 з Класифікацією доходів бюджету Загальний фонд

41053900 Інші субвенції з місцевого бюджету (субвенція з
районного бюджету Первомайського району
обласному бюджету для співфінансування видатків
на придбання телемедичного обладнання для
амбулаторії загальної практики сімейної медицини
в с. Лиса Гора по вул. Шевченка, 1
Первомайського району) 

11 000 11 000

41053900 Інші субвенції з місцевого бюджету (субвенція з
районного бюджету Первомайського району
обласному бюджету для співфінансування видатків
розвитку на придбання телемедичного обладнання
для амбулаторії загальної практики сімейної
медицини в с. Мигія по вул. Туристична, 34
Первомайського району)

11 000 11 000

41053900 Інші субвенції з місцевого бюджету (субвенція з
районного бюджету Первомайського району
обласному бюджету для співфінансування видатків
розвитку на придбання телемедичного обладнання
для амбулаторії загальної практики сімейної
медицини в с. Кінецьпіль Первомайського району)

11 000 11 000
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Продовження   додатка   1-1 
до рішення обласної ради

усього

1 2 3 4 5

Усього

Спеціальни

Код Найменування згідно
 з Класифікацією доходів бюджету Загальний фонд

41053900 Інші субвенції з місцевого бюджету (субвенція з
районного бюджету Первомайського району
обласному бюджету для співфінансування видатків
розвитку на придбання телемедичного обладнання
для амбулаторії загальної практики сімейної
медицини в с. Софіївка, Первомайського району)

11 000 11 000

41053900 Інші субвенції з місцевого бюджету (субвенція з
районного бюджету Первомайського району
обласному бюджету для співфінансування видатків
розвитку на придбання телемедичного обладнання
для амбулаторії загальної практики сімейної
медицини в с. Синюхин Брід по вул.Центральна,
18а Первомайського району)

11 000 11 000

41053900 Інші субвенції з місцевого бюджету (субвенція з
районного бюджету Кривоозерського району до
обласного бюджету на співфінансування видатків
для придбання телемедичного обладнання для
амбулаторії загальної практики сімейної медицини
в смт Криве Озеро по вул. Шевченка, 59) 

11 000 11 000
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Продовження   додатка   1-1 
до рішення обласної ради

усього

1 2 3 4 5

Усього

Спеціальни

Код Найменування згідно
 з Класифікацією доходів бюджету Загальний фонд

41053900 Інші субвенції з місцевого бюджету (субвенція з
районного бюджету Вітовського району до
обласного бюджету - співфінансування на
придбання телемедичного обладнання для
амбулаторії первинної медико – санітарної
допомоги (3-4 лікарі без житла) в с. Мішково -
Погорілове Вітовського району) 

11 000 11 000

41053900 Інші субвенції з місцевого бюджету (субвенція з
районного бюджету Єланецького району для
надання обласному бюджету співфінансування
видатків на придбання телемедичного обладнання
для Єланецької амбулаторії загальної практики
сімейної медицини в смт Єланець, Єланецького
району) 

11 000 11 000

41053900 Інші субвенції з місцевого бюджету (субвенція з
селищного бюджету Березанської селищної ради
Березанського району обласному бюджету для
співфінансування видатків на придбання
телемедичного обладнання для амбулаторії
первинної медико-санітарної допомоги (1-2 лікарі
без житла) по вул. Центральна, 12 в с. Калинівка
Березанського району) 

11 000 11 000
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Продовження   додатка   1-1 
до рішення обласної ради

усього

1 2 3 4 5

Усього

Спеціальни

Код Найменування згідно
 з Класифікацією доходів бюджету Загальний фонд

41053900 Інші субвенції з місцевого бюджету (субвенція з
селищного бюджету Казанківської селищної ради
Казанківського району для надання обласному
бюджету співфінансування видатків на придбання
телемедичного обладнання для Троїцько-
Сафонівської амбулаторії загальної практики
сімейної медицини в с.Троїцьке-Сафонівське,
Казанківської ОТГ, Казанківського району) 

11 000 11 000

41053900 Інші субвенції з місцевого бюджету (субвенція з
сільського бюджету Володимирівської сільської
ради Казанківського району для надання
обласному бюджету співфінансування видатків на
придбання телемедичного обладнання для
Володимирівської амбулаторії загальної практики
сімейної медицини Володимирівської ОТГ
Казанківського району) 

11 000 11 000

41053900 Інші субвенції з місцевого бюджету (субвенція з
районного бюджету Баштанського району
обласному бюджету Миколаївської області за
рахунок субвенції з сільського бюджету
Лоцкінської сільської ради на забезпечення
придбання житла для сімей учасників
антитерористичної операції на сході України, які
перебувають на квартирному обліку)

50 000 50 000
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Продовження   додатка   1-1 
до рішення обласної ради

усього

1 2 3 4 5

Усього

Спеціальни

Код Найменування згідно
 з Класифікацією доходів бюджету Загальний фонд

41053900 Інші субвенції з місцевого бюджету (субвенція з
районного бюджету Кривоозерського району
обласному бюджету Миколаївської області на
співфінансування придбання житла для окремих
категорій населення відповідно до законодавства)

37 996 37 996

41053900 Інші субвенції з місцевого бюджету (субвенція з
міського бюджету міста Очакова обласному
бюджету Миколаївської області на придбання
житла учасникам антитерористичної операції на
сході України на умовах співфінансування)

320 000 320 000

41053900 Інші субвенції з місцевого бюджету (субвенція з
міського бюджету міста Южноукраїнська на
співфінансування з обласним бюджетом видатків
на забезпечення житлом сімей учасників
антитерористичної операції на сході України, які
перебувають на квартирному обліку, відповідно до
Комплексної програми соціального захисту
населення «Турбота» на період до 2020 року
Миколаївської обласної ради)

1 500 000 1 500 000

41053900 Інші субвенції з місцевого бюджету (субвенція з
міського бюджету міста Миколаєва обласному
бюджету Миколаївської області на виконання
заходів обласних програм)

55 000 000 55 000 000
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Продовження   додатка   1-1 
до рішення обласної ради

усього

1 2 3 4 5

Усього

Спеціальни

Код Найменування згідно
 з Класифікацією доходів бюджету Загальний фонд

41053900 Інші субвенції з місцевого бюджету (субвенція з
районного бюджету Вітовського району обласному
бюджету для співфінансування на придбання
музичних інструментів, комп’ютерного
обладнання, відповідного мультимедійного
контенту)

41 329 41 329

41053900 Інші субвенції з місцевого бюджету (субвенція з
районного бюджету Первомайського району
обласному бюджету для співфінансування
субвенції з державного бюджету місцевим
бюджетам на забезпечення якісної, сучасної та
доступної загальної середньої освіти «Нова
українська школа» на придбання музичних
інструментів, комп’ютерного обладнання
відповідного мультимедійного контенту для
закладів загальної середньої освіти)

45 921 45 921

41053900 Інші субвенції з місцевого бюджету (субвенція з
районного бюджету Новоодеського району
обласному бюджету для співфінансування
субвенції з державного бюджету місцевим
бюджетам на забезпечення якісної, сучасної та
доступної загальної середньої освіти «Нова
українська школа» на придбання музичних
інструментів, комп’ютерного обладнання
відповідного мультимедійного контенту)

52 810 52 810
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Продовження   додатка   1-1 
до рішення обласної ради

усього

1 2 3 4 5

Усього

Спеціальни

Код Найменування згідно
 з Класифікацією доходів бюджету Загальний фонд

41053900 Інші субвенції з місцевого бюджету (субвенція з
селищного бюджету Березанської селищної ради
Березанського району обласному бюджету для
співфінансування субвенції з місцевого бюджету на
забезпечення якісної, сучасної та доступної
загальної середньої освіти «Нова українська
школа»)

9 184 9 184

41053900 Інші субвенції з місцевого бюджету (субвенція з
сільського бюджету Коблівської сільської ради
Березанського району обласному бюджету для
співфінансування субвенції з державного бюджету
місцевим бюджетам на забезпечення якісної,
сучасної та доступної загальної середньої освіти
«Нова українська школа» на закупівлю музичних
інструментів, комп’ютерного обладнання
відповідного мультимедійного контенту)

9 184 9 184
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Продовження   додатка   1-1 
до рішення обласної ради

усього

1 2 3 4 5

Усього

Спеціальни

Код Найменування згідно
 з Класифікацією доходів бюджету Загальний фонд

41053900 Інші субвенції з місцевого бюджету (субвенція з
селищного бюджету Казанківської селищної ради
Казанківського району обласному бюджету для
співфінансування субвенції з державного бюджету
місцевим бюджетам на забезпечення якісної,
сучасної та доступної загальної середньої освіти
«Нова українська школа» на придбання музичних
інструментів, комп’ютерного обладнання,
відповідного мультимедійного контенту для
закладів загальної середньої освіти)

18 369 18 369

41053900 Інші субвенції з місцевого бюджету (субвенція з
сільського бюджету Галицинівської сільської ради
Вітовського району обласному бюджету для
співфінансування субвенції з державного бюджету
місцевим бюджетам на забезпечення якісної,
сучасної та доступної загальної середньої освіти
«Нова українська школа» на придбання музичних
інструментів, комп’ютерного обладнання,
відповідного мультимедійного контенту для
закладів загальної середньої освіти)

11 480 11 480
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Продовження   додатка   1-1 
до рішення обласної ради

усього

1 2 3 4 5

Усього

Спеціальни

Код Найменування згідно
 з Класифікацією доходів бюджету Загальний фонд

41053900 Інші субвенції з місцевого бюджету (субвенція з
сільського бюджету Нечаянської сільської ради
Миколаївського району обласному бюджету для
співфінансування субвенції з державного бюджету
місцевим бюджетам на забезпечення якісної,
сучасної та доступної загальної середньої освіти
«Нова українська школа» на придбання музичного
обладнання, комп’ютерного обладнання
відповідного мультимедійного контенту для
закладів загальної середньої освіти)

6 888 6 888

41053900 Інші субвенції з місцевого бюджету (субвенція з
районного бюджету Вознесенського району
обласному бюджету для співфінансування
субвенції з державного бюджету місцевим
бюджетам на забезпечення якісної, сучасної та
доступної загальної середньої освіти «Нова
українська школа» на закупівлю музичних
інструментів, комп’ютерного обладнання,
відповідного мультимедійного контенту для
закладів загальної середньої освіти)

13 776 13 776
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Продовження   додатка   1-1 
до рішення обласної ради

усього

1 2 3 4 5

Усього

Спеціальни

Код Найменування згідно
 з Класифікацією доходів бюджету Загальний фонд

41053900 Інші субвенції з місцевого бюджету (субвенція з
сільського бюджету Кам’яномостівської сільської
ради Первомайського району обласному бюджету
для співфінансування субвенції з державного
бюджету місцевим бюджетам на забезпечення
якісної, сучасної та доступної загальної середньої
освіти «Нова українська школа» на придбання
комп’ютерного обладнання для закладів загальної
середньої освіти)

9 184 9 184

41053900 Інші субвенції з місцевого бюджету (субвенція з
районного бюджету Веселинівського району
обласному бюджету для співфінансування
субвенції з державного бюджету місцевим
бюджетам на забезпечення якісної, сучасної та
доступної загальної середньої освіти «Нова
українська школа» на закупівлю музичних
інструментів, комп’ютерного обладнання,
відповідного мультимедійного контенту для
закладів загальної середньої освіти)

27 553 27 553
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Продовження   додатка   1-1 
до рішення обласної ради

усього

1 2 3 4 5

Усього

Спеціальни

Код Найменування згідно
 з Класифікацією доходів бюджету Загальний фонд

41053900 Інші субвенції з місцевого бюджету (субвенція з
сільського бюджету Радсадівської сільської ради
обласному бюджету для співфінансування
субвенції з державного бюджету місцевим
бюджетам на забезпечення якісної, сучасної та
доступної загальної середньої освіти «Нова
українська школа» на придбання музичних
інструментів, комп’ютерного обладнання,
відповідного мультимедійного контенту для
закладів загальної середньої освіти)

9 184 9 184

41053900 Інші субвенції з місцевого бюджету (субвенція з
сільського бюджету Широківської сільської ради
обласному бюджету на співфінансування субвенції
з державного бюджету місцевим бюджетам на
забезпечення якісної, сучасної та доступної
загальної середньої освіти «Нова українська
школа» на придбання музичних інструментів,
комп’ютерного обладнання відповідного
мультимедійного контенту для закладів загальної
середньої освіти)

6 888 6 888
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Продовження   додатка   1-1 
до рішення обласної ради

усього

1 2 3 4 5

Усього

Спеціальни

Код Найменування згідно
 з Класифікацією доходів бюджету Загальний фонд

41053900 Інші субвенції з місцевого бюджету (субвенція з
сільського бюджету Бузької сільської ради
Вознесенського району обласному бюджету для
співфінансування субвенції з державного бюджету
місцевим бюджетам на забезпечення якісної,
сучасної та доступної загальної середньої освіти
«Нова українська школа» для придбання музичних
інструментів, комп’ютерного обладнання,
відповідного мультимедійного контенту)

4 592 4 592

41053900 Інші субвенції з місцевого бюджету (субвенція з
сільського бюджету Ольшанської селищної ради
Миколаївського району Миколаївської області
обласному бюджету для співфінансування
субвенції з державного бюджету місцевим
бюджетам на забезпечення якісної, сучасної та
доступної загальної середньої освіти «Нова
українська школа» на придбання комп’ютерного
обладнання відповідного мультимедійного
контенту для закладів загальної середньої освіти)

4 592 4 592
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Продовження   додатка   1-1 
до рішення обласної ради

усього

1 2 3 4 5

Усього

Спеціальни

Код Найменування згідно
 з Класифікацією доходів бюджету Загальний фонд

41053900 Інші субвенції з місцевого бюджету (субвенція з
сільського бюджету Новополтавської сільської
ради Новобузького району обласному бюджету на
співфінансування субвенції державного бюджету
місцевим бюджетам на забезпечення якісної та
доступної загальної середньої освіти «Нова
українська школа» на закупівлю музичних
інструментів, комп’ютерного обладнання
відповідного мультимедійного контенту для
закладів загальної середньої освіти)

4 592 4 592

41053900 Інші субвенції з місцевого бюджету (субвенція з
міського бюджету міста Очакова обласному
бюджету для співфінансування субвенції
державного бюджету місцевим бюджетам на
забезпечення якісної. сучасної та доступної
загальної середньої освіти «Нова українська
школа» на придбання комп’ютерного обладнання
для закладів загальної середньої освіти)

27 553 27 553

41053900 Інші субвенції з місцевого бюджету (субвенція з
міського бюджету міста Южноукраїнська
обласному бюджету на закупівлю на умовах
співфінансування музичних інструментів,
комп’ютерного обладнання, відповідного
мультимедійного контенту для закладів загальної
середньої освіти)

27 553 27 553
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Продовження   додатка   1-1 
до рішення обласної ради

усього

1 2 3 4 5

Усього

Спеціальни

Код Найменування згідно
 з Класифікацією доходів бюджету Загальний фонд

41053900 Інші субвенції з місцевого бюджету (субвенція з
сільського бюджету Дорошівської сільської ради
Вознесенського району обласному бюджету для
співфінансування субвенції з державного бюджету
місцевим бюджетам на забезпечення якісної,
сучасної та доступної загальної середньої освіти
«Нова українська школа» на закупівлю музичних
інструментів, комп’ютерного обладнання,
відповідного мультимедійного контенту)

4 592 4 592

41053900 Інші субвенції з місцевого бюджету (субвенція з
селищного бюджету Доманівської селищної ради
Доманівського району обласному бюджету для
співфінансування субвенції з державного бюджету
місцевим бюджетам на забезпечення якісної,
сучасної та доступної загальної середньої освіти
«Нова українська школа» на придбання музичних
інструментів, комп’ютерного обладнання,
відповідного мультимедійного контенту для
початкових класів української школи)

13 776 13 776

41053900 Інші субвенції з місцевого бюджету (субвенція з
сільського бюджету Мостівської сільської ради
Доманівського району обласному бюджету на
придбання музичних інструментів, комп’ютерного
обладнання відповідного мультимедійного
контенту по «Новій українській школі»)

9 184 9 184
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Продовження   додатка   1-1 
до рішення обласної ради

усього

1 2 3 4 5

Усього

Спеціальни

Код Найменування згідно
 з Класифікацією доходів бюджету Загальний фонд

41053900 Інші субвенції з місцевого бюджету (субвенція з
сільського бюджету Прибужанівської сільської
ради Вознесенського району обласному бюджету
для співфінансування субвенції з державного
бюджету місцевим бюджетам на забезпечення
якісної, сучасної та доступної загальної середньої
освіти «Нова українська школа» на закупівлю
музичних інструментів, комп’ютерного
обладнання, відповідного контенту)

13 776 13 776

41053900 Інші субвенції з місцевого бюджету (субвенція з
сільського бюджету Чорноморської сільської ради
Очаківського району обласному бюджету для
співфінансування субвенції з державного бюджету
місцевим бюджетам на забезпечення якісної,
сучасної та доступної загальної середньої освіти
«Нова українська школа» на закупівлю музичних
інструментів, комп’ютерного обладнання,
відповідного мультимедійного контенту)

6 888 6 888

41053900 Інші субвенції з місцевого бюджету (субвенція з
селищного бюджету Олександрівської селищної
ради Вознесенського району обласному бюджету
для співфінансування субвенції з державного
бюджету місцевим бюджетам на забезпечення
якісної, сучасної та доступної загальної середньої
освіти «Нова українська школа» на придбання
музичних інструментів)

9 184 9 184
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Продовження   додатка   1-1 
до рішення обласної ради

усього

1 2 3 4 5

Усього

Спеціальни

Код Найменування згідно
 з Класифікацією доходів бюджету Загальний фонд

41053900 Інші субвенції з місцевого бюджету (субвенція з
сільського бюджету Благодатнеської сільської ради
Арбузинського району обласному бюджету для
співфінансування субвенції з державного бюджету
місцевим бюджетам на забезпечення якісної,
сучасної та доступної загальної середньої освіти
«Нова українська школа» на придбання
комп’ютерного обладнання для закладів середньої
освіти)

11 480 11 480

41053900 Інші субвенції з місцевого бюджету (субвенція з
районного бюджету Братського району обласному
бюджету для співфінансування субвенції з
державного бюджету місцевим бюджетам на
забезпечення якісної, сучасної та доступної
загальної середньої освіти «Нова українська
школа» на придбання музичних інструментів,
комп’ютерного обладнання, відповідного
мультимедійного контенту для закладів загальної
середньої освіти)

43 625 43 625
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Продовження   додатка   1-1 
до рішення обласної ради

усього

1 2 3 4 5

Усього

Спеціальни

Код Найменування згідно
 з Класифікацією доходів бюджету Загальний фонд

41053900 Інші субвенції з місцевого бюджету (субвенція з
сільського бюджету Куцурубської об’єднаної
територіальної громади Очаківського району
обласному бюджету для співфінансування
субвенції з державного бюджету місцевим
бюджетам на забезпечення якісної, сучасної та
доступної загальної середньої освіти «Нова
українська школа» на придбання комп’ютерного
обладнання для закладів загальної середньої
освіти)

13 776 13 776

41053900 Інші субвенції з місцевого бюджету (субвенція з
районного бюджету Кривоозерського району
обласному бюджету на співфінансування видатків
на закупівлю музичних інструментів,
комп’ютерного обладнання, відповідного
мультимедійного контенту для початкових класів
«Нова українська школа»)

43 625 43 625
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Продовження   додатка   1-1 
до рішення обласної ради

усього

1 2 3 4 5

Усього

Спеціальни

Код Найменування згідно
 з Класифікацією доходів бюджету Загальний фонд

41053900 Інші субвенції з місцевого бюджету (субвенція з
міського бюджету міста Вознесенська обласному
бюджету для співфінансування субвенції з
державного бюджету місцевим бюджетам на
забезпечення якісної, сучасної та доступної
загальної середньої освіти «Нова українська
школа» на придбання музичних інструментів,
комп’ютерного обладнання, відповідного
мультимедійного контенту для закладів загальної
середньої освіти)

82 659 82 659

41053900 Інші субвенції з місцевого бюджету (субвенція з
районного бюджету Очаківського району
обласному бюджету на придбання музичних
інструментів, комп’ютерного обладнання,
відповідного мультимедійного контенту для
початкових класів нової української школи)

6 888 6 888

50



Продовження   додатка   1-1 
до рішення обласної ради

усього

1 2 3 4 5

Усього

Спеціальни

Код Найменування згідно
 з Класифікацією доходів бюджету Загальний фонд

41053900 Інші субвенції з місцевого бюджету (субвенція з
селищного бюджету Веселинівської селищної ради
Веселинівського району обласному бюджету для
співфінансування субвенції з державного бюджету
місцевим бюджетам на забезпечення якісної,
сучасної та доступної загальної середньої освіти
«Нова українська школа» на придбання музичних
інструментів, комп’ютерного обладнання,
відповідного мультимедійного контенту для
закладів загальної середньої освіти)

18 369 18 369

41053900 Інші субвенції з місцевого бюджету (субвенція з
сільського бюджету Веснянської сільської ради
Миколаївського району обласному бюджету для
співфінансування субвенції з державного бюджету
місцевим бюджетам на забезпечення якісної,
сучасної та доступної загальної середньої освіти
«Нова українська школа» на придбання музичних
інструментів, комп’ютерного обладнання,
відповідного мультимедійного контенту)

4 592 4 592
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Продовження   додатка   1-1 
до рішення обласної ради

усього

1 2 3 4 5

Усього

Спеціальни

Код Найменування згідно
 з Класифікацією доходів бюджету Загальний фонд

41053900 Інші субвенції з місцевого бюджету (субвенція з
районного бюджету Казанківського району
обласному бюджету для співфінансування
субвенції з державного бюджету місцевим
бюджетам на забезпечення якісної, сучасної та
доступної загальної середньої освіти «Нова
українська школа» на закупівлю музичних
інструментів, комп’ютерного обладнання,
відповідного мультимедійного контенту для
закладів загальної середньої освіти) 

11 480 11 480

41053900 Інші субвенції з місцевого бюджету (субвенція з
міського бюджету м. Баштанка обласному
бюджету на співфінансування закупівлі музичних
інструментів, комп’ютерного обладнання,
відповідного мультимедійного контенту ) 

25 257 25 257

41053900 Інші субвенції з місцевого бюджету (субвенція з
бюджету Михайлівської сільської ради обласному
бюджету на закупівлю музичних інструментів,
комп’ютерного обладнання відповідного
мультимедійного контенту ) 

6 888 6 888
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Продовження   додатка   1-1 
до рішення обласної ради

усього

1 2 3 4 5

Усього

Спеціальни

Код Найменування згідно
 з Класифікацією доходів бюджету Загальний фонд

41053900 Інші субвенції з місцевого бюджету (субвенція з
бюджету Шевченківської сільської ради обласному
бюджету на співфінансування придбання музичних
інструментів, комп’ютерного обладнання,
відповідного мультимедійного контенту ) 

16 073 16 073

41053900 Інші субвенції з місцевого бюджету (субвенція з
міського бюджету міста Миколаєва обласному
бюджету для співфінансування субвенції з
державного бюджету місцевим бюджетам на
забезпечення якісної, сучасної та доступної
загальної середньої освіти «Нова українська
школа» на придбання музичних інструментів,
комп’ютерного обладнання, відповідного
мультимедійного контенту для закладів загальної
середньої освіти ) 

399 517 399 517
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Продовження   додатка   1-1 
до рішення обласної ради

усього

1 2 3 4 5

Усього

Спеціальни

Код Найменування згідно
 з Класифікацією доходів бюджету Загальний фонд

41053900 Інші субвенції з місцевого бюджету (субвенція з
районного бюджету Єланецького району для
надання обласному бюджету співфінансування
субвенції з державного бюджету місцевим
бюджетам на забезпечення якісної, сучасної та
доступної загальної середньої освіти «Нова
українська школа» за рахунок відповідної субвенції
з державного бюджету на закупівлю музичних
інструментів, комп’ютерного обладнання,
відповідного мультимедійного контенту) 

34 441 34 441

41053900 Інші субвенції з місцевого бюджету (субвенція -
обласному бюджету для співфінансування видатків
з районного бюджету Новобузького району на
закупівлю музичних інструментів, комп’ютерного
обладнання, відповідного мультимедійного
контенту, для реалізації програми Уряду «Нова
українська школа») 

48 218 48 218
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Продовження   додатка   1-1 
до рішення обласної ради

усього

1 2 3 4 5

Усього

Спеціальни

Код Найменування згідно
 з Класифікацією доходів бюджету Загальний фонд

41053900 Інші субвенції з місцевого бюджету (субвенція з
районного бюджету Баштанського району
обласному бюджету на співфінансування закупівлі
музичних інструментів, комп’ютерного
обладнання, відповідного мультимедійного
контенту на забезпечення якісної, сучасної та
доступної загальної середньої освіти «Нова
українська школа») 

34 441 34 441

41053900 Інші субвенції з місцевого бюджету (субвенція з
сільського бюджету Володимирівської сільської
ради Казанківського району обласному бюджету
для співфінансування субвенції з державного
бюджету місцевим бюджетам на забезпечення
якісної, сучасної та доступної загальної середньої
освіти «Нова українська школа» на придбання
музичних інструментів, комп’ютерного
обладнання, відповідного мультимедійного
контенту для закладів загальної середньої освіти) 

2 296 2 296
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Продовження   додатка   1-1 
до рішення обласної ради

усього

1 2 3 4 5

Усього

Спеціальни

Код Найменування згідно
 з Класифікацією доходів бюджету Загальний фонд

41053901 Інші субвенції з місцевого бюджету (субвенція з
сільського бюджету Прибузької сільської ради
Доманівського району обласному бюджету для
співфінансування субвенції з державного бюджету
місцевим бюджетам на забезпечення якісної,
сучасної та доступної загальної середньої освіти
«Нова українська школа» на придбання
комп’ютерного обладнання для закладів загальної
середньої освіти ) 

6 888 6 888

41053900 Інші субвенції з місцевого бюджету (субвенція з
селищного бюджету Воскресенської селищної ради
Вітовського району обласному бюджету для
співфінансування субвенції з державного бюджету
місцевим бюджетам на забезпечення якісної,
сучасної та доступної загальної середньої освіти
«Нова українська школа» на придбання музичних
інструментів, комп’ютерного обладнання,
відповідного мультимедійного контенту для
закладів загальної середньої освіти) 

6 888 6 888
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Продовження   додатка   1-1 
до рішення обласної ради

усього

1 2 3 4 5

Усього

Спеціальни

Код Найменування згідно
 з Класифікацією доходів бюджету Загальний фонд

41053900 Інші субвенції з місцевого бюджету (субвенція з
селищного бюджету Арбузинської селищної ради
Арбузинського району обласному бюджету для
співфінансування субвенції з державного бюджету
місцевим бюджетам на забезпечення якісної,
сучасної та доступної загальної середньої освіти
«Нова українська школа» на придбання музичних
інструментів, комп’ютерного обладнання,
відповідного мультимедійного контенту для
закладів загальної середньої освіти) 

11 480 11 480

41053900 Інші субвенції з місцевого бюджету (субвенція з
районного бюджету Доманівського району
обласному бюджету для співфінансування
субвенції з державного бюджету місцевим
бюджетам на забезпечення якісної, сучасної та
доступної загальної середньої освіти «Нова
українська школа» на придбання комп’ютерного
обладнання для закладів загальної середньої
освіти) 

11 480 11 480
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Продовження   додатка   1-1 
до рішення обласної ради

усього

1 2 3 4 5

Усього

Спеціальни

Код Найменування згідно
 з Класифікацією доходів бюджету Загальний фонд

41053900 Інші субвенції з місцевого бюджету (субвенція з
районного бюджету Снігурівського району
обласному бюджету для співфінансування
субвенції з державного бюджету на забезпечення
якісної, сучасної та доступної загальної середньої
освіти «Нова українська школа» на придбання
музичних інструментів, комп’ютерного
обладнання, відповідного мультимедійного
контенту для закладів загальної середньої освіти) 

64 290 64 290

41053900 Інші субвенції з місцевого бюджету (субвенція з
районного бюджету Березанського району
обласному бюджету для співфінансування
субвенції з державного бюджету місцевим
бюджетам на забезпечення якісної, сучасної та
доступної загальної середньої освіти «Нова
українська школа» на закупівлю музичних
інструментів, комп’ютерного обладнання,
відповідного мультимедійного обладнання для
закладів загальної середньої освіти) 

22 961 22 961

58



Продовження   додатка   1-1 
до рішення обласної ради

усього

1 2 3 4 5

Усього

Спеціальни

Код Найменування згідно
 з Класифікацією доходів бюджету Загальний фонд

41053900 Інші субвенції з місцевого бюджету (субвенція з
районного бюджету Березнегуватського району
обласному бюджету для співфінансування
субвенції з державного бюджету місцевим
бюджетам на забезпечення якісної, сучасної та
доступної загальної середньої освіти «Нова
українська школа» на закупівлю музичних
інструментів, комп’ютерного обладнання,
відповідного мультимедійного контенту) 

45 921 45 921

41053900 Інші субвенції з місцевого бюджету (субвенція з
районного бюджету Миколаївського району
обласному бюджету для придбання комп’ютерного
обладнання, відповідного мультимедійного
контенту) 

25 257 25 257

41053900 Інші субвенції з місцевого бюджету (субвенція з
районного бюджету Врадіївського району
обласному бюджету на проведення
співфінансування на закупівлю музичних
інструментів, комп’ютерного обладнання,
мультимедійного контенту на забезпечення якісної,
сучасної та доступної загальної середньої освіти
«Нова українська школа») 

39 033 39 033
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Продовження   додатка   1-1 
до рішення обласної ради

усього

1 2 3 4 5

Усього

Спеціальни

Код Найменування згідно
 з Класифікацією доходів бюджету Загальний фонд

41053900 Інші субвенції з місцевого бюджету (субвенція з
міського бюджету міста Первомайська обласному
бюджету для співфінансування субвенції з
державного бюджету місцевим бюджетам на
забезпечення якісної, сучасної та доступної
загальної середньої освіти «Нова українська
школа» на придбання музичних інструментів,
комп’ютерного обладнання, відповідного
мультимедійного контенту для закладів загальної
середньої освіти) 

96 435 96 435

Разом доходів 6 247 601 049 5 758 725 723 488 875 326

Директор департаменту 
фінансів облдержадміністрації Вадим ІЩЕНКО
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Продовження   додатка   1-1 
до рішення обласної ради

           (грн)

у тому числі 
бюджет 
розвитку

6

ї ради

й фонд

61



Продовження   додатка   1-1 
до рішення обласної ради

у тому числі 
бюджет 
розвитку

6

й фонд

62



Продовження   додатка   1-1 
до рішення обласної ради

у тому числі 
бюджет 
розвитку

6

й фонд

63



Продовження   додатка   1-1 
до рішення обласної ради

у тому числі 
бюджет 
розвитку

6

й фонд

64



Продовження   додатка   1-1 
до рішення обласної ради

у тому числі 
бюджет 
розвитку

6

й фонд

200 000
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Продовження   додатка   1-1 
до рішення обласної ради

у тому числі 
бюджет 
розвитку

6

й фонд

200 000

200 000

200 000

1 500 000
1 500 000
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Продовження   додатка   1-1 
до рішення обласної ради

у тому числі 
бюджет 
розвитку

6

й фонд

67



Продовження   додатка   1-1 
до рішення обласної ради

у тому числі 
бюджет 
розвитку

6

й фонд

68



Продовження   додатка   1-1 
до рішення обласної ради

у тому числі 
бюджет 
розвитку

6

й фонд

69



Продовження   додатка   1-1 
до рішення обласної ради

у тому числі 
бюджет 
розвитку

6

й фонд

70



Продовження   додатка   1-1 
до рішення обласної ради

у тому числі 
бюджет 
розвитку

6

й фонд

71



Продовження   додатка   1-1 
до рішення обласної ради

у тому числі 
бюджет 
розвитку

6

й фонд

72



Продовження   додатка   1-1 
до рішення обласної ради

у тому числі 
бюджет 
розвитку

6

й фонд

73



Продовження   додатка   1-1 
до рішення обласної ради

у тому числі 
бюджет 
розвитку

6

й фонд

74



Продовження   додатка   1-1 
до рішення обласної ради

у тому числі 
бюджет 
розвитку

6

й фонд

1 500 000

75



Продовження   додатка   1-1 
до рішення обласної ради

у тому числі 
бюджет 
розвитку

6

й фонд

76



Продовження   додатка   1-1 
до рішення обласної ради

у тому числі 
бюджет 
розвитку

6

й фонд

77



Продовження   додатка   1-1 
до рішення обласної ради

у тому числі 
бюджет 
розвитку

6

й фонд

78



Продовження   додатка   1-1 
до рішення обласної ради

у тому числі 
бюджет 
розвитку

6

й фонд

79



Продовження   додатка   1-1 
до рішення обласної ради

у тому числі 
бюджет 
розвитку

6

й фонд

80



Продовження   додатка   1-1 
до рішення обласної ради

у тому числі 
бюджет 
розвитку

6

й фонд

81



Продовження   додатка   1-1 
до рішення обласної ради

у тому числі 
бюджет 
розвитку

6

й фонд

82



Продовження   додатка   1-1 
до рішення обласної ради

у тому числі 
бюджет 
розвитку

6

й фонд

83



Продовження   додатка   1-1 
до рішення обласної ради

у тому числі 
бюджет 
розвитку

6

й фонд

84



Продовження   додатка   1-1 
до рішення обласної ради

у тому числі 
бюджет 
розвитку

6

й фонд

85



Продовження   додатка   1-1 
до рішення обласної ради

у тому числі 
бюджет 
розвитку

6

й фонд

86



Продовження   додатка   1-1 
до рішення обласної ради

у тому числі 
бюджет 
розвитку

6

й фонд

87



Продовження   додатка   1-1 
до рішення обласної ради

у тому числі 
бюджет 
розвитку

6

й фонд

88



Продовження   додатка   1-1 
до рішення обласної ради

у тому числі 
бюджет 
розвитку

6

й фонд

89



Продовження   додатка   1-1 
до рішення обласної ради

у тому числі 
бюджет 
розвитку

6

й фонд

90



Продовження   додатка   1-1 
до рішення обласної ради

у тому числі 
бюджет 
розвитку

6

й фонд

91



Продовження   додатка   1-1 
до рішення обласної ради

у тому числі 
бюджет 
розвитку

6

й фонд

92



Продовження   додатка   1-1 
до рішення обласної ради

у тому числі 
бюджет 
розвитку

6

й фонд

93



Продовження   додатка   1-1 
до рішення обласної ради

у тому числі 
бюджет 
розвитку

6

й фонд

94



Продовження   додатка   1-1 
до рішення обласної ради

у тому числі 
бюджет 
розвитку

6

й фонд

95



Продовження   додатка   1-1 
до рішення обласної ради

у тому числі 
бюджет 
розвитку

6

й фонд

96



Продовження   додатка   1-1 
до рішення обласної ради

у тому числі 
бюджет 
розвитку

6

й фонд

1 500 000

97



Продовження   додатка   1-1 
до рішення обласної ради

у тому числі 
бюджет 
розвитку

6

й фонд

98



Продовження   додатка   1-1 
до рішення обласної ради

у тому числі 
бюджет 
розвитку

6

й фонд

99



Продовження   додатка   1-1 
до рішення обласної ради

у тому числі 
бюджет 
розвитку

6

й фонд

100



Продовження   додатка   1-1 
до рішення обласної ради

у тому числі 
бюджет 
розвитку

6

й фонд

101



Продовження   додатка   1-1 
до рішення обласної ради

у тому числі 
бюджет 
розвитку

6

й фонд

102



Продовження   додатка   1-1 
до рішення обласної ради

у тому числі 
бюджет 
розвитку

6

й фонд

103



Продовження   додатка   1-1 
до рішення обласної ради

у тому числі 
бюджет 
розвитку

6

й фонд

104



Продовження   додатка   1-1 
до рішення обласної ради

у тому числі 
бюджет 
розвитку

6

й фонд

105



Продовження   додатка   1-1 
до рішення обласної ради

у тому числі 
бюджет 
розвитку

6

й фонд

106



Продовження   додатка   1-1 
до рішення обласної ради

у тому числі 
бюджет 
розвитку

6

й фонд

107



Продовження   додатка   1-1 
до рішення обласної ради

у тому числі 
бюджет 
розвитку

6

й фонд

108



Продовження   додатка   1-1 
до рішення обласної ради

у тому числі 
бюджет 
розвитку

6

й фонд

109



Продовження   додатка   1-1 
до рішення обласної ради

у тому числі 
бюджет 
розвитку

6

й фонд

110



Продовження   додатка   1-1 
до рішення обласної ради

у тому числі 
бюджет 
розвитку

6

й фонд

111



Продовження   додатка   1-1 
до рішення обласної ради

у тому числі 
бюджет 
розвитку

6

й фонд

112



Продовження   додатка   1-1 
до рішення обласної ради

у тому числі 
бюджет 
розвитку

6

й фонд

113



Продовження   додатка   1-1 
до рішення обласної ради

у тому числі 
бюджет 
розвитку

6

й фонд

114



Продовження   додатка   1-1 
до рішення обласної ради

у тому числі 
бюджет 
розвитку

6

й фонд

115



Продовження   додатка   1-1 
до рішення обласної ради

у тому числі 
бюджет 
розвитку

6

й фонд

116



Продовження   додатка   1-1 
до рішення обласної ради

у тому числі 
бюджет 
розвитку

6

й фонд

117



Продовження   додатка   1-1 
до рішення обласної ради

у тому числі 
бюджет 
розвитку

6

й фонд

118



Продовження   додатка   1-1 
до рішення обласної ради

у тому числі 
бюджет 
розвитку

6

й фонд

119



Продовження   додатка   1-1 
до рішення обласної ради

у тому числі 
бюджет 
розвитку

6

й фонд

1 700 000

120



Додаток 10
до рішення обласної ради

(грн)

1 2 3

14202100000 Бюджет міста Вознесенська 151 648
14205100000 Бюджет міста Южноукраїнська 425 350
14301200000 Районний бюджет Арбузинського району 80 794
14305200000 Районний бюджет Братського району 32 550
14307200000 Районний бюджет Вознесенського району 29 400
14309200000 Районний бюджет Доманівського району 95 908
14318200000 Районний бюджет Первомайського району 8 850

Разом 824 500

облдержадміністрації Вадим ІЩЕНКО

Розподіл обсягу субвенції
з місцевого бюджету (КТПКВКМБ 2919260) на фінансування заходів 
соціально-економічної компенсації ризику населення, яке проживає на 

території зони спостереження, за рахунок відповідної субвенції з державного 
бюджету на 2019 рік

Назва місцевого бюджету адміністративно-
територіальної одиниціКод бюджету Обсяг субвенції

Директор департаменту фінансів





до рішення обласної ради

(грн)

Код 
бюджету

Назва місцевого бюджету 
адміністративно-територіальної одиниці

Затверджено 
в бюджеті Зміни  (+,-)  

Всього з 
урахуванням  

змін
1 2 3 4 5

14201100000 Бюджет міста Миколаєва 5 317 000 -1 874 216 3 442 784
14202100000 Бюджет міста Вознесенська 937 200 -198 526 738 674
14203100000 Бюджет міста Очакова 602 000 -165 886 436 114
14204100000 Бюджет міста Первомайська 1 987 700 -822 949 1 164 751
14205100000 Бюджет міста Южноукраїнська 697 600 -259 752 437 848
14301200000 Районний бюджет Арбузинського району 1 461 400 -619 316 842 084
14302200000 Районний бюджет Баштанського району 1 160 400 -335 079 825 321
14303200000 Районний бюджет Березанського району 1 328 400 -552 119 776 281
14304200000 Районний бюджет Березнегуватського району 1 666 700 -654 966 1 011 734
14305200000 Районний бюджет Братського району 2 787 000 -1 307 548 1 479 452
14306200000 Районний бюджет Веселинівського району 1 249 400 -546 262 703 138
14307200000 Районний бюджет Вознесенського району 1 656 600 -898 986 757 614
14308200000 Районний бюджет Врадіївського району 677 800 -297 424 380 376
14309200000 Районний бюджет Доманівського району 828 600 -361 488 467 112
14310200000 Районний бюджет Єланецького району 601 900 -259 215 342 685
14311200000 Районний бюджет Вітовського району 920 800 -323 318 597 482
14312200000 Районний бюджет Казанківського району 1 374 400 -664 467 709 933
14313200000 Районний бюджет Кривоозерського району 432 600 -213 840 218 760
14314200000 Районний бюджет Миколаївського району 1 722 400 -841 900 880 500
14315200000 Районний бюджет Новобузького району 2 056 000 -911 476 1 144 524
14316200000 Районний бюджет Новоодеського району 3 024 700 -1 396 989 1 627 711
14317200000 Районний бюджет Очаківського району 742 200 -425 743 316 457
14318200000 Районний бюджет Первомайського району 2 793 300 -1 401 307 1 391 993
14319200000 Районний бюджет Снігурівського району 1 117 700 -382 728 734 972

Разом 37 143 800 -15 715 500 21 428 300

облдержадміністрації

Уточнений розподіл обсягу субвенції
 з місцевого бюджету (КПКВКМБ 3719250) на 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», оплату послуг 
із здійснення патронату над дитиною та виплату соціальної допомоги на утримання дитини в 
сім'ї патронатного вихователя, підтримку малих групових будинків за рахунок відповідної 

субвенції з державного бюджету на 2019 рік

Додаток 11

Директор департаменту фінансів
Вадим ІЩЕНКО



Додаток 12
до рішення обласної ради

(грн)

Код бюджету
Назва місцевого бюджету адміністративно-

територіальної одиниці Обсяг субвенції

1 2 3

14201100000 Бюджет міста Миколаєва 1 874 216
14202100000 Бюджет міста Вознесенська 198 526
14203100000 Бюджет міста Очакова 165 886
14204100000 Бюджет міста Первомайська 822 949
14205100000 Бюджет міста Южноукраїнська 259 752
14301200000 Районний бюджет Арбузинського району 619 316
14302200000 Районний бюджет Баштанського району 335 079
14303200000 Районний бюджет Березанського району 552 119
14304200000 Районний бюджет Березнегуватського району 654 966
14305200000 Районний бюджет Братського району 1 307 548
14306200000 Районний бюджет Веселинівського району 546 262
14307200000 Районний бюджет Вознесенського району 898 986
14308200000 Районний бюджет Врадіївського району 297 424
14309200000 Районний бюджет Доманівського району 361 488
14310200000 Районний бюджет Єланецького району 259 215
14311200000 Районний бюджет Вітовського району 323 318
14312200000 Районний бюджет Казанківського району 664 467
14313200000 Районний бюджет Кривоозерського району 213 840
14314200000 Районний бюджет Миколаївського району 841 900
14315200000 Районний бюджет Новобузького району 911 476
14316200000 Районний бюджет Новоодеського району 1 396 989
14317200000 Районний бюджет Очаківського району 425 743
14318200000 Районний бюджет Первомайського району 1 401 307
14319200000 Районний бюджет Снігурівського району 382 728

Разом 15 715 500

облдержадміністрації Вадим ІЩЕНКО

Розподіл обсягу субвенції
 з місцевого бюджету (КПКВКМБ 0819250) на 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», 
оплату послуг із здійснення патронату над дитиною та виплату соціальної допомоги на 
утримання дитини в сім'ї патронатного вихователя, підтримку малих групових будинків 

за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету на 2019 рік

Директор департаменту фінансів



Додаток 2
до рішення 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

0600000 Департамент освіти і науки 
облдержадміністрації

0

0610000 Департамент освіти і науки 
облдержадміністрації

0

0611090 Надання позашкільної освіти позашкільними
закладами освіти, заходи із позашкільної роботи з
дітьми

140 000

0611110 Підготовка кадрів професійно-технічними
закладами та іншими закладами освіти 

-140 000

0611120 Підготовка кадрів вищими навчальними закладами
І-ІІ рівнів акредитації (коледжами, технікумами,
училищами) 

-277 000

0611140 Підвищення кваліфікації, перепідготовка кадрів
закладами післядипломної освіти 

277 000

0611162 Інші програми та заходи у сфері освіти -1 880 000

0619360 Субвенція з місцевого бюджету на реалізацію
заходів, спрямованих на підвищення якості освіти
за рахунок відповідної субвенції з державного
бюджету

-588 605 -588 605

0619800 Субвенція з місцевого бюджету державному
бюджету на виконання програм соціально-
економічного розвитку регіонів

1 880 000

Разом: -588 605 0 0 0 0 -588 605 0 0 0

Найменування головного розпорядника коштів 
обласного бюджету / відповідального 

виконавця, найменування бюджетної програми 
згідно з Типовою програмною класифікацією 
видатків та кредитування місцевих бюджетів

соціальні 
субвенції

на 
проведення 
виборів 
депутатів 

місцевих рад 
та сільських, 
селищних, 

міських голів

Субвенції з державного бюджету:

Обсяги
    додаткових асигнувань та перерозподіл коштів по головних розпорядниках коштів загального фонду обласного бюджету 

на 2019 рік

Код 
Програмної 
класифікації 
видатків та 
кредитува-
ння місцевих 
бюджетів

на реалізацію 
заходів, 

спрямованих 
на 

підвищення 
якості освіти

на 
будівництво 
мультифунк-
ціональних 
майданчиків

Джерела

на фінансування 
заходів 

соціально-
економічної 
компенсації 
ризику 

населення, яке 
проживає на 
території зони 
спостереження

Всього

Загальний фонд

на виплату 
грошової 

компенсації за 
належні для 
отримання 

жилі 
приміщення 

Субвенції з 
місцевих 
бюджетів

Перевикона-
ння дохідної 
частини 
обласного 
бюджету



Продовження    додатка   2
до рішення обласної ради

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Найменування головного розпорядника коштів 
обласного бюджету / відповідального 

виконавця, найменування бюджетної програми 
згідно з Типовою програмною класифікацією 
видатків та кредитування місцевих бюджетів

соціальні 
субвенції

на 
проведення 
виборів 
депутатів 

місцевих рад 
та сільських, 
селищних, 

міських голів

Субвенції з державного бюджету:
Код 

Програмної 
класифікації 
видатків та 
кредитува-
ння місцевих 
бюджетів

на реалізацію 
заходів, 

спрямованих 
на 

підвищення 
якості освіти

на 
будівництво 
мультифунк-
ціональних 
майданчиків

Джерела

на фінансування 
заходів 

соціально-
економічної 
компенсації 
ризику 

населення, яке 
проживає на 
території зони 
спостереження

Всього

Загальний фонд

на виплату 
грошової 

компенсації за 
належні для 
отримання 

жилі 
приміщення 

Субвенції з 
місцевих 
бюджетів

Перевикона-
ння дохідної 
частини 
обласного 
бюджету

0700000 Управління охоpони здоpов'я  
облдержадміністрації

0710000 Управління охоpони здоpов'я  
облдержадміністрації

0

0712010 Багатопрофільна стаціонарна медична допомога 
населенню 

4 406 900 4 352 000

0712020 Спеціалізована стаціонарна медична допомога
населенню 

3 486 500 4 678 000

0712040 Санаторно-курортна допомога населенню 870 000 870 000

0712050 Медико-соціальний захист дітей-сиріт і дітей,
позбавлених батьківського піклування 

455 000 455 000

0712070 Екстрена та  швидка медична допомога населенню 4 585 100 4 640 000

0712130 Проведення належної медико-соціальної
експертизи (МСЕК) 

300 000

0717370 Реалізація інших заходів щодо соціально-
економічного розвитку територій

199 400

Разом: 14 302 900 0 0 0 0 0 0 14 995 000 0

2



Продовження    додатка   2
до рішення обласної ради

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Найменування головного розпорядника коштів 
обласного бюджету / відповідального 

виконавця, найменування бюджетної програми 
згідно з Типовою програмною класифікацією 
видатків та кредитування місцевих бюджетів

соціальні 
субвенції

на 
проведення 
виборів 
депутатів 

місцевих рад 
та сільських, 
селищних, 

міських голів

Субвенції з державного бюджету:
Код 

Програмної 
класифікації 
видатків та 
кредитува-
ння місцевих 
бюджетів

на реалізацію 
заходів, 

спрямованих 
на 

підвищення 
якості освіти

на 
будівництво 
мультифунк-
ціональних 
майданчиків

Джерела

на фінансування 
заходів 

соціально-
економічної 
компенсації 
ризику 

населення, яке 
проживає на 
території зони 
спостереження

Всього

Загальний фонд

на виплату 
грошової 

компенсації за 
належні для 
отримання 

жилі 
приміщення 

Субвенції з 
місцевих 
бюджетів

Перевикона-
ння дохідної 
частини 
обласного 
бюджету

0800000 Департамент соціального захисту населення 
облдержадміністрації

0810000 Департамент соціального захисту населення 
облдержадміністрації

0

0819241 Субвенція з місцевого бюджету на виплату грошової
компенсації за належні для отримання жилі приміщення для
сімей осіб, визначених абзацами 5 - 8 пункту 1 статті 10
Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх
соціального захисту", для осіб з інвалідністю I - II групи, яка
настала внаслідок поранення, контузії, каліцтва або
захворювання, одержаних під час безпосередньої участі в
антитерористичній операції, забезпеченні її проведення,
здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і
оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської
Федерації у Донецькій та Луганській областях, забезпеченні
їх здійснення, визначених пунктами 11 - 14 частини другої
статті 7 Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії
їх соціального захисту", та які потребують поліпшення
житлових умов за рахунок відповідної субвенції з
державного бюджету

3 655 497 3 655 497

0819242 Субвенція з місцевого бюджету на виплату грошової компенсації за
належні для отримання жилі приміщення для внутрішньо
переміщених осіб, які захищали незалежність, суверенітет та
територіальну цілісність України і брали безпосередню участь в
антитерористичній операції, забезпеченні її проведення,
перебуваючи безпосередньо в районах антитерористичної операції у
період її проведення, у здійсненні заходів із забезпечення
національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної
агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях,
забезпеченні їх здійснення, перебуваючи безпосередньо в районах
та у період здійснення зазначених заходів, та визнані особами з
інвалідністю внаслідок війни III групи відповідно до пунктів 11 - 14
частини другої статті 7 або учасниками бойових дій відповідно до
пунктів 19 - 20 частини першої статті 6 Закону України "Про статус
ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту", та які потребують
поліпшення житлових умов за рахунок відповідної субвенції з
державного бюджету

1 529 345 1 529 345
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Продовження    додатка   2
до рішення обласної ради

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Найменування головного розпорядника коштів 
обласного бюджету / відповідального 

виконавця, найменування бюджетної програми 
згідно з Типовою програмною класифікацією 
видатків та кредитування місцевих бюджетів

соціальні 
субвенції

на 
проведення 
виборів 
депутатів 

місцевих рад 
та сільських, 
селищних, 

міських голів

Субвенції з державного бюджету:
Код 

Програмної 
класифікації 
видатків та 
кредитува-
ння місцевих 
бюджетів

на реалізацію 
заходів, 

спрямованих 
на 

підвищення 
якості освіти

на 
будівництво 
мультифунк-
ціональних 
майданчиків

Джерела

на фінансування 
заходів 

соціально-
економічної 
компенсації 
ризику 

населення, яке 
проживає на 
території зони 
спостереження

Всього

Загальний фонд

на виплату 
грошової 

компенсації за 
належні для 
отримання 

жилі 
приміщення 

Субвенції з 
місцевих 
бюджетів

Перевикона-
ння дохідної 
частини 
обласного 
бюджету

0819243 Субвенція з місцевого бюджету на виплату грошової
компенсації за належні для отримання жилі приміщення
для сімей учасників бойових дій на території інших
держав, визначених у абзаці першому пункту 1 статті 10
Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх
соціального захисту", для осіб з інвалідністю I - II групи
з числа учасників бойових дій на території інших
держав, інвалідність яких настала внаслідок поранення,
контузії, каліцтва або захворювання, пов'язаних з
перебуванням у цих державах, визначених пунктом 7
частини другої статті 7 Закону України "Про статус
ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту", та які
потребують поліпшення житлових умов за рахунок
відповідної субвенції з державного бюджету

1 019 564 1 019 564

0819250 Субвенція з місцевого бюджету 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", оплату послуг із
здійснення патронату над дитиною та виплату
соціальної допомоги на утримання дитини в сім'ї
патронатного вихователя, підтримку малих групових
будинків за рахунок відповідної субвенції з державного
бюджету  

15 715 500 15 715 500

0819270 Субвенція з місцевого бюджету на проектні,
будівельно-ремонтні роботи, придбання житла та
приміщень для розвитку сімейних та інших форм
виховання, наближених до сімейних, та
забезпечення житлом дітей-сиріт, дітей,
позбавлених батьківського піклування, осіб з їх
числа за рахунок відповідної субвенції з
державного бюджету

41 037 100
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Продовження    додатка   2
до рішення обласної ради

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Найменування головного розпорядника коштів 
обласного бюджету / відповідального 

виконавця, найменування бюджетної програми 
згідно з Типовою програмною класифікацією 
видатків та кредитування місцевих бюджетів

соціальні 
субвенції

на 
проведення 
виборів 
депутатів 

місцевих рад 
та сільських, 
селищних, 

міських голів

Субвенції з державного бюджету:
Код 

Програмної 
класифікації 
видатків та 
кредитува-
ння місцевих 
бюджетів

на реалізацію 
заходів, 

спрямованих 
на 

підвищення 
якості освіти

на 
будівництво 
мультифунк-
ціональних 
майданчиків

Джерела

на фінансування 
заходів 

соціально-
економічної 
компенсації 
ризику 

населення, яке 
проживає на 
території зони 
спостереження

Всього

Загальний фонд

на виплату 
грошової 

компенсації за 
належні для 
отримання 

жилі 
приміщення 

Субвенції з 
місцевих 
бюджетів

Перевикона-
ння дохідної 
частини 
обласного 
бюджету

Разом: 62 957 006 0 15 715 500 6 204 406 0 0 0 0 0

0900000 Служба у справах дітей облдержадміністрації

0910000 Служба у справах дітей облдержадміністрації

0913111 Утримання закладів, що надають соціальні послуги
дітям, які опинились у складних життєвих
обставинах, підтримка функціонування дитячих
будинків сімейного типу та прийомних сімей

463 800 463 800

0919270 Субвенція з місцевого бюджету на проектні,
будівельно-ремонтні роботи, придбання житла та
приміщень для розвитку сімейних та інших форм
виховання, наближених до сімейних, та
забезпечення житлом дітей-сиріт, дітей,
позбавлених батьківського піклування, осіб з їх
числа за рахунок відповідної субвенції з
державного бюджету (не розподілена)

-44 287 100

Разом: -43 823 300 0 0 0 0 0 0 463 800 0

1000000 Управління культури, національностей та
релігій облдержадміністрації

1010000 Управління культури, національностей та
релігій облдержадміністрації

1014020 Фінансова підтримка фiлармонiй, художніх і
музичних колективів, ансамблів, концертних та
циркових організацій

365 000

1014030 Забезпечення діяльності бібліотек 41 300

1014082 Інші заходи в галузі культури і мистецтва 35 000 400 000

5



Продовження    додатка   2
до рішення обласної ради

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Найменування головного розпорядника коштів 
обласного бюджету / відповідального 

виконавця, найменування бюджетної програми 
згідно з Типовою програмною класифікацією 
видатків та кредитування місцевих бюджетів

соціальні 
субвенції

на 
проведення 
виборів 
депутатів 

місцевих рад 
та сільських, 
селищних, 

міських голів

Субвенції з державного бюджету:
Код 

Програмної 
класифікації 
видатків та 
кредитува-
ння місцевих 
бюджетів

на реалізацію 
заходів, 

спрямованих 
на 

підвищення 
якості освіти

на 
будівництво 
мультифунк-
ціональних 
майданчиків

Джерела

на фінансування 
заходів 

соціально-
економічної 
компенсації 
ризику 

населення, яке 
проживає на 
території зони 
спостереження

Всього

Загальний фонд

на виплату 
грошової 

компенсації за 
належні для 
отримання 

жилі 
приміщення 

Субвенції з 
місцевих 
бюджетів

Перевикона-
ння дохідної 
частини 
обласного 
бюджету

Разом: 441 300 0 0 0 0 0 0 400 000 0

1100000 Управління молоді та спорту 
облдержадміністрації

1110000 Управління молоді та спорту 
облдержадміністрації

0

1115011 Проведення навчально-тренувальних зборів і
змагань з олімпійських видів спорту

440 000 440 000

1115012 Проведення навчально-тренувальних зборів і
змагань з неолімпійських видів спорту

30 000 30 000

1115031 Утримання та навчально-тренувальна робота
комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл

300 000 300 000

1115061 Забезпечення діяльності місцевих центрів
фізичного здоров'я населення "Спорт для всіх" та
проведення фізкультурно-масових заходів серед
населення регіону

30 000 30 000

1117370 Реалізація інших заходів щодо соціально-
економічного розвитку територій

1 509 130

1119580 Субвенція з місцевого бюджету на будівництво
мультифункціональних майданчиків для занять
ігровими видами спорту за рахунок відповідної
субвенції з державного бюджету (не розподілені)

5 364 200 5 364 200
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Продовження    додатка   2
до рішення обласної ради

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Найменування головного розпорядника коштів 
обласного бюджету / відповідального 

виконавця, найменування бюджетної програми 
згідно з Типовою програмною класифікацією 
видатків та кредитування місцевих бюджетів

соціальні 
субвенції

на 
проведення 
виборів 
депутатів 

місцевих рад 
та сільських, 
селищних, 

міських голів

Субвенції з державного бюджету:
Код 

Програмної 
класифікації 
видатків та 
кредитува-
ння місцевих 
бюджетів

на реалізацію 
заходів, 

спрямованих 
на 

підвищення 
якості освіти

на 
будівництво 
мультифунк-
ціональних 
майданчиків

Джерела

на фінансування 
заходів 

соціально-
економічної 
компенсації 
ризику 

населення, яке 
проживає на 
території зони 
спостереження

Всього

Загальний фонд

на виплату 
грошової 

компенсації за 
належні для 
отримання 

жилі 
приміщення 

Субвенції з 
місцевих 
бюджетів

Перевикона-
ння дохідної 
частини 
обласного 
бюджету

Разом: 7 673 330 0 0 0 0 0 5 364 200 800 000 0

1500000 Управління капітального будівництва 
облдержадміністрації

1510000 Управління капітального будівництва 
облдержадміністрації

1519270 Субвенція з місцевого бюджету на проектні,
будівельно-ремонтні роботи, придбання житла та
приміщень для розвитку сімейних та інших форм
виховання, наближених до сімейних, та
забезпечення житлом дітей-сиріт, дітей,
позбавлених батьківського піклування, осіб з їх
числа за рахунок відповідної субвенції з
державного бюджету

3 250 000

Разом: 3 250 000 0 0 0 0 0 0 0 0

1900000 Управління  інфраструктури 
облдержадміністрації

1910000 Управління  інфраструктури 
облдержадміністрації

1917461 Утримання та розвиток автомобільних доріг та
дорожньої інфраструктури за рахунок коштів
місцевого бюджету

-3 930 000

1917463 Утримання та розвиток автомобільних доріг та
дорожньої інфраструктури за рахунок трансфертів
з інших місцевих бюджетів

1 000 000 1 000 000
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Продовження    додатка   2
до рішення обласної ради

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Найменування головного розпорядника коштів 
обласного бюджету / відповідального 

виконавця, найменування бюджетної програми 
згідно з Типовою програмною класифікацією 
видатків та кредитування місцевих бюджетів

соціальні 
субвенції

на 
проведення 
виборів 
депутатів 

місцевих рад 
та сільських, 
селищних, 

міських голів

Субвенції з державного бюджету:
Код 

Програмної 
класифікації 
видатків та 
кредитува-
ння місцевих 
бюджетів

на реалізацію 
заходів, 

спрямованих 
на 

підвищення 
якості освіти

на 
будівництво 
мультифунк-
ціональних 
майданчиків

Джерела

на фінансування 
заходів 

соціально-
економічної 
компенсації 
ризику 

населення, яке 
проживає на 
території зони 
спостереження

Всього

Загальний фонд

на виплату 
грошової 

компенсації за 
належні для 
отримання 

жилі 
приміщення 

Субвенції з 
місцевих 
бюджетів

Перевикона-
ння дохідної 
частини 
обласного 
бюджету

Разом: -2 930 000 0 0 0 0 0 0 1 000 000

2700000 Департамент економічного розвитку та 
регіональної політики облдержадміністрації

2710000 Департамент економічного розвитку та 
регіональної політики облдержадміністрації

2717370 Реалізація інших заходів щодо соціально-
економічного розвитку територій

186 382

2719770 Інші субвенції з місцевого бюджету (субвенція з
обласного бюджету місцевим бюджетам на
реалізацію мікропроектів місцевого розвитку)

-2 828 305

Разом: -2 641 923 0 0 0 0 0 0 0

2900000 Управління з питань цивільного захисту 
облдержадміністрації

2910000 Управління з питань цивільного захисту 
облдержадміністрації

2917364 Виконання інвестиційних проектів в рамках
фінансування заходів соціально-економічної
компенсації ризику населення, яке проживає на
території зони спостереження

50 000 50 000

2918110 Заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних
ситуацій та наслідків стихійного лиха

1 047 600 1 047 600

2919260 Субвенція з місцевого бюджету на фінансування
заходів соціально-економічної компенсації ризику
населення, яке проживає на території зони
спостереження, за рахунок відповідної субвенції з
державного бюджету

824 500 824 500
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Продовження    додатка   2
до рішення обласної ради

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Найменування головного розпорядника коштів 
обласного бюджету / відповідального 

виконавця, найменування бюджетної програми 
згідно з Типовою програмною класифікацією 
видатків та кредитування місцевих бюджетів

соціальні 
субвенції

на 
проведення 
виборів 
депутатів 

місцевих рад 
та сільських, 
селищних, 

міських голів

Субвенції з державного бюджету:
Код 

Програмної 
класифікації 
видатків та 
кредитува-
ння місцевих 
бюджетів

на реалізацію 
заходів, 

спрямованих 
на 

підвищення 
якості освіти

на 
будівництво 
мультифунк-
ціональних 
майданчиків

Джерела

на фінансування 
заходів 

соціально-
економічної 
компенсації 
ризику 

населення, яке 
проживає на 
території зони 
спостереження

Всього

Загальний фонд

на виплату 
грошової 

компенсації за 
належні для 
отримання 

жилі 
приміщення 

Субвенції з 
місцевих 
бюджетів

Перевикона-
ння дохідної 
частини 
обласного 
бюджету

2919800 Субвенція з місцевого бюджету державному
бюджету на виконання програм соціально-
економічного розвитку регіонів

380 000 380 000

Разом: 2 302 100 0 0 0 874 500 0 0 1 427 600 0

3700000 Департамент фінансів облдержадміністрації 0

3710000 Департамент фінансів облдержадміністрації 0

3719210 Субвенція з місцевого бюджету 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), управління
багатоквартирним будинком, поводження з побутовими
відходами (вивезення побутових відходів) та вивезення
рідких нечистот, внесків за встановлення,
обслуговування та заміну вузлів комерційного обліку
води та теплової енергії, абонентського обслуговування
для споживачів комунальних послуг, що надаються у
багатоквартирних будинках за індивідуальними
договорами за рахунок відповідної субвенції з
державного бюджету

-171 177 400 -171 177 400
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Продовження    додатка   2
до рішення обласної ради

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Найменування головного розпорядника коштів 
обласного бюджету / відповідального 

виконавця, найменування бюджетної програми 
згідно з Типовою програмною класифікацією 
видатків та кредитування місцевих бюджетів

соціальні 
субвенції

на 
проведення 
виборів 
депутатів 

місцевих рад 
та сільських, 
селищних, 

міських голів

Субвенції з державного бюджету:
Код 

Програмної 
класифікації 
видатків та 
кредитува-
ння місцевих 
бюджетів

на реалізацію 
заходів, 

спрямованих 
на 

підвищення 
якості освіти

на 
будівництво 
мультифунк-
ціональних 
майданчиків

Джерела

на фінансування 
заходів 

соціально-
економічної 
компенсації 
ризику 

населення, яке 
проживає на 
території зони 
спостереження

Всього

Загальний фонд

на виплату 
грошової 

компенсації за 
належні для 
отримання 

жилі 
приміщення 

Субвенції з 
місцевих 
бюджетів

Перевикона-
ння дохідної 
частини 
обласного 
бюджету

3719250 Субвенція з місцевого бюджету 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", оплату послуг із
здійснення патронату над дитиною та виплату
соціальної допомоги на утримання дитини в сім'ї
патронатного вихователя, підтримку малих групових
будинків за рахунок відповідної субвенції з державного
бюджету  

-15 715 500 -15 715 500

3719620 Субвенція з місцевого бюджету на проведення виборів
депутатів місцевих рад та сільських, селищних, міських
голів за рахунок відповідної субвенції з державного
бюджету

4 971 300 4 971 300

Разом -181 921 600 4 971 300 -186 892 900 0 0 0 0 0

0Всього -140 978 792 4 971 300 -171 177 400 6 204 406 874 500 -588 605 5 364 200 18 086 400 1 000 000

Директор департаменту фінансів
облдержадміністрації Вадим ІЩ
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Продовження    додатка   2
до рішення обласної ради

обласної ради

(грн)

12

140 000

-140 000

-277 000

277 000

-1 880 000

1 880 000

0

Перерозподіл 
коштів у межах 
призначень 
головних 

розпорядників 
коштів та між 
головними 

розпорядни- ками 
коштів обласного 

бюджету 

11



Продовження    додатка   2
до рішення обласної ради

12

Перерозподіл 
коштів у межах 
призначень 
головних 

розпорядників 
коштів та між 
головними 

розпорядни- ками 
коштів обласного 

бюджету 

54 900

-1 191 500

-54 900

300 000

199 400

-692 100
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Продовження    додатка   2
до рішення обласної ради

12

Перерозподіл 
коштів у межах 
призначень 
головних 

розпорядників 
коштів та між 
головними 

розпорядни- ками 
коштів обласного 

бюджету 

13



Продовження    додатка   2
до рішення обласної ради

12

Перерозподіл 
коштів у межах 
призначень 
головних 

розпорядників 
коштів та між 
головними 

розпорядни- ками 
коштів обласного 

бюджету 

41 037 100
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Продовження    додатка   2
до рішення обласної ради

12

Перерозподіл 
коштів у межах 
призначень 
головних 

розпорядників 
коштів та між 
головними 

розпорядни- ками 
коштів обласного 

бюджету 

41 037 100

-44 287 100

-44 287 100

365 000

41 300

-365 000
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Продовження    додатка   2
до рішення обласної ради

12

Перерозподіл 
коштів у межах 
призначень 
головних 

розпорядників 
коштів та між 
головними 

розпорядни- ками 
коштів обласного 

бюджету 

41 300

1 509 130
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Продовження    додатка   2
до рішення обласної ради

12

Перерозподіл 
коштів у межах 
призначень 
головних 

розпорядників 
коштів та між 
головними 

розпорядни- ками 
коштів обласного 

бюджету 

1 509 130

3 250 000

3 250 000

-3 930 000
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Продовження    додатка   2
до рішення обласної ради

12

Перерозподіл 
коштів у межах 
призначень 
головних 

розпорядників 
коштів та між 
головними 

розпорядни- ками 
коштів обласного 

бюджету 

-3 930 000

186 382

-2 828 305

-2 641 923
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Продовження    додатка   2
до рішення обласної ради

12

Перерозподіл 
коштів у межах 
призначень 
головних 

розпорядників 
коштів та між 
головними 

розпорядни- ками 
коштів обласного 

бюджету 

0

19



Продовження    додатка   2
до рішення обласної ради

12

Перерозподіл 
коштів у межах 
призначень 
головних 

розпорядників 
коштів та між 
головними 

розпорядни- ками 
коштів обласного 

бюджету 

0

-5 713 593

ЩЕНКО

20



Додаток 2-1
до рішення обласної ради

(грн)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

0600000 Департамент освіти і науки 
облдержадміністрації

0610000 Департамент освіти і науки 
облдержадміністрації

0611040 Надання загальної середньої освіти
загальноосвітніми школами-інтернатами,
загальноосвітніми санаторними школами-
інтернатами

914 052 914 052 588 605 325 447

0611070 Надання загальної середньої освіти
спеціальними загальноосвітніми школами-
інтернатами, школами та іншими
навчальними закладами для дітей, які
потребують корекції фізичного та (або)
розумового розвитку 

-325 447 -325 447 -325 447

0611161 Забезпечення діяльності інших закладів у
сфері освіти

6 387 290 6 387 290 6 387 290

0617321 Будівництво освітніх установ та закладів

0617363 Виконання інвестиційних проектів в рамках
здійснення заходів щодо соціально-
економічного розвитку окремих територій

293 000 293 000 293 000

0617370 Реалізація інших заходів щодо соціально-
економічного розвитку територій

123 000 123 000 123 000

Разом 7 391 895 7 391 895 588 605 293 000 6 387 290 123 000

0700000 Управління охоpони здоpов'я  
облдержадміністрації

0710000 Управління охоpони здоpов'я  
облдержадміністрації

0712010 Багатопрофільна стаціонарна медична 
допомога населенню 

1 853 955 1 853 955 500 000 1 353 955

0712020 Спеціалізована стаціонарна медична 
допомога населенню 

-173 000 -173 000 26 000 -199 000

0712090 Спеціалізована амбулаторно-поліклінічна
допомога населенню

-3 300 -3 300 -3 300

0712151 Забезпечення діяльності інших закладів у 
сфері охорони здоров'я

20 827 300 20 827 300 20 824 000 3 300

0717361 Співфінансування інвестиційних проектів,
що реалізуються за рахунок коштів
державного фонду регіонального розвитку

-8 463 455 -7 841 935 -7 841 935 -621 520

Код 
Програмної 
класифікації 
видатків та 

кредитува-ння 
місцевих 
бюджетів

Залишок коштів 
субвенції з 
державного 
бюджету на 
реалізацію 
заходів, 

спрямованих на 
розвиток системи 
охорони здоров’я 

у сільській 
місцевості

Джерела

перерозподілу 
коштів у межах 
призначень 
головних 

розпорядників 
коштів та між 
головними 
розпорядни- 
ками коштів 
обласного 
бюджету 

Обсяги
    додаткових асигнувань та перерозподіл коштів по головних розпорядниках коштів спеціального фонду обласного бюджету 

Найменування головного розпорядника 
коштів обласного бюджету / 
відповідального виконавця, 

найменування бюджетної програми згідно 
з Типовою програмною класифікацією 
видатків та кредитування місцевих 

бюджетів

Всього

cубвенції з 
державного 
бюджету 
місцевим 

бюджетам на 
створення та 

ремонт існуючих 
спортивних 

комплексів при 
загальноосвітніх 
навчальних 
закладах усіх 
ступенів

перевиконання 
дохідної частини 

обласного 
бюджету

               
Кошти, що 

передаються із 
загального 

фонду бюджету 
до бюджету 
розвитку 

(спеціального 
фонду)         

субвенції з 
державного 
бюджету на 
реалізацію 
заходів, 

спрямованих на 
підвищення 
якості освіти

субвенції з 
державного 
бюджету на 
фінансування 

заходів соціально-
економічної 

компенсації ризику 
населення, яке 
проживає на 
території зони 
спостереження

Субвенція з державного 
бюджету на фінансове 

забезпечення 
будівництва, 

реконструкції, ремонту 
і утримання 

автомобільних доріг 
загального 

користування 
місцевого значення, 

вулиць і доріг 
комунальної власності 
у населених пунктах

із них за рахунок:

на 2019 рік

cубвенції з 
державного 
бюджету 
місцевим 

бюджетам на 
виплату 
грошової 

компенсації за 
належні для 
отримання 

жилі 
приміщення 

Перерозподіл 
коштів бюджету 
розвитку між 
головними 
розпорядни- 
ками коштів 
обласного 
бюджету 

Субвенціі з 
місцевих 
бюджетів

субвенцій з 
місцевих 
бюджетів

субвенції з 
державного 
бюджету на 

здійснення заходів 
щодо соціально-
економічного 

розвитку окремих 
територій



Продовження   додатка 2-1 
до  рішення  обласної ради

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

Код 
Програмної 
класифікації 
видатків та 

кредитува-ння 
місцевих 
бюджетів

Залишок коштів 
субвенції з 
державного 
бюджету на 
реалізацію 
заходів, 

спрямованих на 
розвиток системи 
охорони здоров’я 

у сільській 
місцевості

Джерела

перерозподілу 
коштів у межах 
призначень 
головних 

розпорядників 
коштів та між 
головними 
розпорядни- 
ками коштів 
обласного 
бюджету 

Найменування головного розпорядника 
коштів обласного бюджету / 
відповідального виконавця, 

найменування бюджетної програми згідно 
з Типовою програмною класифікацією 
видатків та кредитування місцевих 

бюджетів

Всього

cубвенції з 
державного 
бюджету 
місцевим 

бюджетам на 
створення та 

ремонт існуючих 
спортивних 

комплексів при 
загальноосвітніх 
навчальних 
закладах усіх 
ступенів

перевиконання 
дохідної частини 

обласного 
бюджету

               
Кошти, що 

передаються із 
загального 

фонду бюджету 
до бюджету 
розвитку 

(спеціального 
фонду)         

субвенції з 
державного 
бюджету на 
реалізацію 
заходів, 

спрямованих на 
підвищення 
якості освіти

субвенції з 
державного 
бюджету на 
фінансування 

заходів соціально-
економічної 

компенсації ризику 
населення, яке 
проживає на 
території зони 
спостереження

Субвенція з державного 
бюджету на фінансове 

забезпечення 
будівництва, 

реконструкції, ремонту 
і утримання 

автомобільних доріг 
загального 

користування 
місцевого значення, 

вулиць і доріг 
комунальної власності 
у населених пунктах

із них за рахунок: cубвенції з 
державного 
бюджету 
місцевим 

бюджетам на 
виплату 
грошової 

компенсації за 
належні для 
отримання 

жилі 
приміщення 

Перерозподіл 
коштів бюджету 
розвитку між 
головними 
розпорядни- 
ками коштів 
обласного 
бюджету 

Субвенціі з 
місцевих 
бюджетів

субвенцій з 
місцевих 
бюджетів

субвенції з 
державного 
бюджету на 

здійснення заходів 
щодо соціально-
економічного 

розвитку окремих 
територій

0717363 Виконання інвестиційних проектів в рамках
здійснення заходів щодо соціально-
економічного розвитку окремих територій

360 000 360 000 360 000

0717367 Виконання інвестиційних проектів в рамках
реалізації заходів, спрямованих на розвиток
системи охорони здоров'я у сільській
місцевості

9 516 000 462 000 462 000 9 054 000

0719490 Субвенція з місцевого бюджету на
реалізацію заходів, спрямованих на розвиток
системи охорони здоров’я у сільській
місцевості, за рахунок залишку коштів
відповідної субвенції з державного бюджету,
що утворився на початок бюджетного
періоду (не розподілені)

-9 054 000 -9 054 000

Разом: 14 863 500 15 485 020 21 324 000 360 000 488 000 -6 686 980 -621 520

0800000 Департамент соціального захисту 
населення облдержадміністрації

0810000 Департамент соціального захисту 
населення облдержадміністрації

0819242 Субвенція з місцевого бюджету на виплату
грошової компенсації за належні для отримання
жилі приміщення для внутрішньо переміщених
осіб, які захищали незалежність, суверенітет та
територіальну цілісність України і брали
безпосередню участь в антитерористичній
операції, забезпеченні її проведення, перебуваючи
безпосередньо в районах антитерористичної
операції у період її проведення, у здійсненні
заходів із забезпечення національної безпеки і
оборони, відсічі і стримування збройної агресії
Російської Федерації у Донецькій та Луганській
областях, забезпеченні їх здійснення,
перебуваючи безпосередньо в районах та у період
здійснення зазначених заходів, та визнані особами
з інвалідністю внаслідок війни III групи
відповідно до пунктів 11 - 14 частини другої
статті 7 або учасниками бойових дій відповідно до
пунктів 19 - 20 частини першої статті 6 Закону
України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх
соціального захисту", та які потребують
поліпшення житлових умов за рахунок
відповідної субвенції з державного бюджету

1 019 564 1 019 564

Разом: 1 019 564 1 019 564

1000000 Управління культури, національностей
та релігій облдержадміністрації

1010000 Управління культури, національностей
та релігій облдержадміністрації

1014030 Забезпечення діяльності бібліотек -41 300 -41 300 -41 300

1014082 Інші заходи в галузі культури і мистецтва 285 000 285 000 285 000

2



Продовження   додатка 2-1 
до  рішення  обласної ради

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

Код 
Програмної 
класифікації 
видатків та 

кредитува-ння 
місцевих 
бюджетів

Залишок коштів 
субвенції з 
державного 
бюджету на 
реалізацію 
заходів, 

спрямованих на 
розвиток системи 
охорони здоров’я 

у сільській 
місцевості

Джерела

перерозподілу 
коштів у межах 
призначень 
головних 

розпорядників 
коштів та між 
головними 
розпорядни- 
ками коштів 
обласного 
бюджету 

Найменування головного розпорядника 
коштів обласного бюджету / 
відповідального виконавця, 

найменування бюджетної програми згідно 
з Типовою програмною класифікацією 
видатків та кредитування місцевих 

бюджетів

Всього

cубвенції з 
державного 
бюджету 
місцевим 

бюджетам на 
створення та 

ремонт існуючих 
спортивних 

комплексів при 
загальноосвітніх 
навчальних 
закладах усіх 
ступенів

перевиконання 
дохідної частини 

обласного 
бюджету

               
Кошти, що 

передаються із 
загального 

фонду бюджету 
до бюджету 
розвитку 

(спеціального 
фонду)         

субвенції з 
державного 
бюджету на 
реалізацію 
заходів, 

спрямованих на 
підвищення 
якості освіти

субвенції з 
державного 
бюджету на 
фінансування 

заходів соціально-
економічної 

компенсації ризику 
населення, яке 
проживає на 
території зони 
спостереження

Субвенція з державного 
бюджету на фінансове 

забезпечення 
будівництва, 

реконструкції, ремонту 
і утримання 

автомобільних доріг 
загального 

користування 
місцевого значення, 

вулиць і доріг 
комунальної власності 
у населених пунктах

із них за рахунок: cубвенції з 
державного 
бюджету 
місцевим 

бюджетам на 
виплату 
грошової 

компенсації за 
належні для 
отримання 

жилі 
приміщення 

Перерозподіл 
коштів бюджету 
розвитку між 
головними 
розпорядни- 
ками коштів 
обласного 
бюджету 

Субвенціі з 
місцевих 
бюджетів

субвенцій з 
місцевих 
бюджетів

субвенції з 
державного 
бюджету на 

здійснення заходів 
щодо соціально-
економічного 

розвитку окремих 
територій

1017363 Виконання інвестиційних проектів в рамках
здійснення заходів щодо соціально-
економічного розвитку окремих теритоій

70 000 70 000 70 000

Разом: 313 700 313 700 285 000 70 000 -41 300

1100000 Управління молоді та спорту
облдержадміністрації

1110000 Управління молоді та спорту
облдержадміністрації

1115031 Утримання та навчально-тренувальна
робота комунальних дитячо-юнацьких
спортивних шкіл

3 122 500 3 122 500 3 122 500

1117370 Реалізація інших заходів щодо соціально-
економічного розвитку територій

996 775 996 775 996 775

Разом: 4 119 275 4 119 275 3 122 500 996 775

1500000 Управління капітального будівництва 
облдержадміністрації

1510000 Управління капітального будівництва 
облдержадміністрації

1517322 Будівництво медичних установ та закладів 3 900 000 3 900 000 3 900 000

1517324 Будівництво установ та закладів культури 800 000 800 000 800 000

1517325 Будівництво споруд, установ та закладів
фізичної культури і спорту

200 000 200 000 200 000

1517340 Проектування, реставрація та охорона
пам'яток архітектури

-1 000 000 -1 000 000 -1 000 000

1517361 Співфінансування інвестиційних проектів,
що реалізуються за рахунок коштів
державного фонду регіонального розвитку

8 200 000 7 578 480 7 578 480 621 520

1517364 Виконання інвестиційних проектів в рамках
фінансування заходів соціально-економічної
компенсації ризику населення, яке проживає
на території зони спостереження

7 870 500 7 870 500 7 870 500

1517370 Реалізація інших заходів щодо соціально-
економічного розвитку територій

5 200 000 5 200 000 1 200 000 4 000 000

1518340 Природоохоронні заходи за рахунок
цільових фондів

295 680 295 680

Разом 25 466 180 24 548 980 5 100 000 4 000 000 7 870 500 7 578 480 295 680 621 520

1900000 Управління інфраструктури
облдержадміністрації

1910000 Управління інфраструктури
облдержадміністрації

3



Продовження   додатка 2-1 
до  рішення  обласної ради

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

Код 
Програмної 
класифікації 
видатків та 

кредитува-ння 
місцевих 
бюджетів

Залишок коштів 
субвенції з 
державного 
бюджету на 
реалізацію 
заходів, 

спрямованих на 
розвиток системи 
охорони здоров’я 

у сільській 
місцевості

Джерела

перерозподілу 
коштів у межах 
призначень 
головних 

розпорядників 
коштів та між 
головними 
розпорядни- 
ками коштів 
обласного 
бюджету 

Найменування головного розпорядника 
коштів обласного бюджету / 
відповідального виконавця, 

найменування бюджетної програми згідно 
з Типовою програмною класифікацією 
видатків та кредитування місцевих 

бюджетів

Всього

cубвенції з 
державного 
бюджету 
місцевим 

бюджетам на 
створення та 

ремонт існуючих 
спортивних 

комплексів при 
загальноосвітніх 
навчальних 
закладах усіх 
ступенів

перевиконання 
дохідної частини 

обласного 
бюджету

               
Кошти, що 

передаються із 
загального 

фонду бюджету 
до бюджету 
розвитку 

(спеціального 
фонду)         

субвенції з 
державного 
бюджету на 
реалізацію 
заходів, 

спрямованих на 
підвищення 
якості освіти

субвенції з 
державного 
бюджету на 
фінансування 

заходів соціально-
економічної 

компенсації ризику 
населення, яке 
проживає на 
території зони 
спостереження

Субвенція з державного 
бюджету на фінансове 

забезпечення 
будівництва, 

реконструкції, ремонту 
і утримання 

автомобільних доріг 
загального 

користування 
місцевого значення, 

вулиць і доріг 
комунальної власності 
у населених пунктах

із них за рахунок: cубвенції з 
державного 
бюджету 
місцевим 

бюджетам на 
виплату 
грошової 

компенсації за 
належні для 
отримання 

жилі 
приміщення 

Перерозподіл 
коштів бюджету 
розвитку між 
головними 
розпорядни- 
ками коштів 
обласного 
бюджету 

Субвенціі з 
місцевих 
бюджетів

субвенцій з 
місцевих 
бюджетів

субвенції з 
державного 
бюджету на 

здійснення заходів 
щодо соціально-
економічного 

розвитку окремих 
територій

1917363 Виконання інвестиційних проектів в рамках
здійснення заходів щодо соціально-
економічного розвитку окремих теритоій

215 000 215 000 215 000

1917462 Утримання та розвиток автомобільних доріг
та дорожньої інфраструктури за рахунок
субвенції з державного бюджету

-40 000 000 -40 000 000

1917670 Внески до статутного капіталу суб’єктів
господарювання

3 930 000 3 930 000 3 930 000

1919540 Субвенція з місцевого бюджету на фінансове
забезпечення будівництва, реконструкції,
ремонту і утримання автомобільних доріг
загального користування місцевого
значення, вулиць і доріг комунальної
власності у населених пунктах за рахунок
відповідної субвенції з державного бюджету

40 000 000 40 000 000

Разом: 4 145 000 4 145 000 215 000 3 930 000

2700000 Департамент економічного розвитку та
регіональної політики
облдержадміністрації

2710000 Департамент економічного розвитку та
регіональної політики
облдержадміністрації

2717370 Реалізація інших заходів щодо соціально-
економічного розвитку територій

-186 382 -186 382 -186 382

Разом: -186 382 -186 382 -186 382

Всього 57 132 732 55 817 488 29 831 500 4 000 000 588 605 7 870 500 938 000 6 875 290 5 713 593 1 019 564 295 680

Директор департаменту
фінансів облдержадміністрації Вадим ІЩЕНКО
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Додаток 3
до рішення обласної ради

(грн)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16=5+10
,

0100000 Обласна рада 
0110000 Обласна рада 
0110150 0150 0111 Організаційне, інформаційно-аналітичне та

матеріально-технічне забезпечення
діяльності обласної ради, районної ради,
районної у місті ради (у разі її створення),
міської, селищної, сільської рад

15 444 700 15 444 700 8 024 000 756 000 1 460 200 1 200 000 160 200 1 300 000 16 904 900

0110180 0180 0133 Інша діяльність у сфері державного
управління

228 000 228 000 228 000

0119770 9770 0180 Інші субвенції з місцевого бюджету 4 000 000 1 265 476 2 734 524 4 000 000
із них не розподілені: 23 192 23 192 23 192
Разом: 19 672 700 16 938 176 8 024 000 756 000 2 734 524 1 460 200 1 200 000 160 200 1 300 000 21 132 900

0200000 Облдержадміністрація
0210000 Облдержадміністрація
0210180 0180 0133 Інша діяльність у сфері державного

управління
13 195 000 13 195 000 2 000 000 2 000 000 2 000 000 15 195 000

0211140 1140 0950 Підвищення кваліфікації, перепідготовка
кадрів закладами післядипломної освіти 

2 471 800 2 471 800 1 768 000 168 000 57 000 57 000 23 000 4 900 2 528 800

0213241 3241 1090 Забезпечення діяльності інших закладів у
сфері соціального захисту і соціального
забезпечення

2 389 400 2 389 400 1 659 700 35 500 2 389 400

0218240 8240 0380 Заходи та роботи з територіальної оборони 700 000 700 000 300 000 300 000 300 000 1 000 000

0219800 9800 0180 Субвенція з місцевого бюджету
державному бюджету на виконання
програм соціально-економічного розвитку
регіонів

5 550 000 1 899 800 3 650 200 5 550 000

Разом: 24 306 200 20 656 000 3 427 700 203 500 3 650 200 2 357 000 2 300 000 57 000 23 000 4 900 2 300 000 26 663 200

0600000 Департамент освіти і науки 
облдержадміністрації

0610000 Департамент освіти і науки 
облдержадміністрації

0611000 Освіта 771 513 801 771 513 801 389 651 379 64 580 904 151 223 399 102 412 047 42 436 533 7 436 845 2 119 319 108 786 866 922 737 200
у т.ч. за рахунок освітньої субвенції: 230 456 300 230 456 300 182 740 300 230 456 300
у т.ч. за рахунок залишку освітньої
субвенції:

1 637 858 1 637 858 18 608 673 18 608 673 18 608 673 20 246 531

0611040 1040 0922 Надання загальної середньої освіти
загальноосвітніми школами-інтернатами,
загальноосвітніми санаторними школами-
інтернатами

217 637 139 217 637 139 118 893 000 23 216 204 7 469 357 2 889 082 4 054 675 1 120 301 121 016 3 414 682 225 106 496

у т.ч. за рахунок освітньої субвенції: 92 362 000 92 362 000 75 706 000 92 362 000

Спеціальний фонд

оплата праці
комунальні 
послуги та 
енергоносії

видатки 
розвитку

УТОЧНЕНИЙ РОЗПОДІЛ
видатків обласного бюджету на 2019 рік

Код Типової 
програмної 
класифікації 
видатків та 
кредитува-
ння місцевих 
бюджетів

Код 
Програмної 
класифікації 
видатків та 
кредитуванн
я місцевих 
бюджетів

оплата праці
комунальні 
послуги та 
енергоносії

з них

видатки 
розвитку

Найменування головного розпорядника 
коштів обласного бюджету / 
відповідального виконавця, 

найменування бюджетної програми 
згідно з Типовою програмною 
класифікацією видатків та 

кредитування місцевих бюджетів

Код 
Функціона-

льної 
класифікації 
видатків та 
кредитува-
ння бюджету

Разом
усього видатки 

споживання

з них

усього видатки 
споживання

Загальний фонд 

у тому числі 
бюджет 
розвитку



Продовження  додатка  3
до  рішення обласної  ради

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16=5+10

Спеціальний фонд

оплата праці
комунальні 
послуги та 
енергоносії

видатки 
розвитку

Код Типової 
програмної 
класифікації 
видатків та 
кредитува-
ння місцевих 
бюджетів

Код 
Програмної 
класифікації 
видатків та 
кредитуванн
я місцевих 
бюджетів

оплата праці
комунальні 
послуги та 
енергоносії

з них

видатки 
розвитку

Найменування головного розпорядника 
коштів обласного бюджету / 
відповідального виконавця, 

найменування бюджетної програми 
згідно з Типовою програмною 
класифікацією видатків та 

кредитування місцевих бюджетів

Код 
Функціона-

льної 
класифікації 
видатків та 
кредитува-
ння бюджету

Разом
усього видатки 

споживання

з них

усього видатки 
споживання

Загальний фонд 

у тому числі 
бюджет 
розвитку

у т.ч. за рахунок залишку освітньої
субвенції:

1 952 684 1 952 684 1 952 684 1 952 684

у т.ч. за рахунок субвенції з державного
бюджету на забезпечення якісної,
сучасної та доступної загальної середньої
освіти "Нова українська школа"

230 139 230 139 347 793 347 793 347 793 577 932

у т.ч. за рахунок субвенції з державного
бюджету на реалізацію заходів,
спрямованих на підвищення якості
освіти

588 605 588 605 588 605 588 605

0611070 1070 0922 Надання загальної середньої освіти
спеціальними загальноосвітніми школами-
інтернатами, школами та іншими
навчальними закладами для дітей, які
потребують корекції фізичного та (або)
розумового розвитку 

176 837 402 176 837 402 109 957 600 14 089 500 1 840 785 1 476 985 363 800 3 000 1 476 985 178 678 187

у т.ч. за рахунок освітньої субвенції: 99 504 200 99 504 200 81 561 000 99 504 200
у т.ч. за рахунок залишку освітньої
субвенції:

404 558 404 558 1 301 789 1 301 789 1 301 789 1 706 347

у т.ч. за рахунок субвенції з державного
бюджету на безпечення якісної, сучасної
та доступної загальної середньої освіти
"Нова українська школа"

183 444 183 444 175 196 175 196 175 196 358 640

0611080 1080 0922 Надання загальної середньої освіти
загальноосвітніми спеціалізованими
школами-інтернатами з поглибленим
вивченням окремих предметів і курсів для
поглибленої підготовки дітей в галузі
науки і мистецтв, фізичної культури і
спорту, інших галузях, ліцеями з
посиленою військово-фізичною
підготовкою 

26 213 300 26 213 300 12 734 000 2 056 200 26 213 300

у т.ч. за рахунок освітньої субвенції: 12 510 000 12 510 000 10 254 000 12 510 000
0611090 1090 0960 Надання позашкільної освіти

позашкільними закладами освіти, заходи із
позашкільної роботи з дітьми

35 038 700 35 038 700 20 636 951 2 183 300 636 773 629 773 95 038 128 982 7 000 35 675 473

0611110 1110 0930 Підготовка кадрів професійно-технічними
закладами та іншими закладами освіти 

191 118 600 191 118 600 104 284 628 22 299 300 38 039 483 32 319 885 6 071 926 1 861 992 5 719 598 229 158 083

у т.ч. за рахунок освітньої субвенції: 18 567 600 18 567 600 15 219 300 18 567 600
у т.ч. за рахунок залишку освітньої
субвенції:

190 000 190 000 190 000

0611120 1120 0941 Підготовка кадрів вищими навчальними
закладами І-ІІ рівнів акредитації
(коледжами, технікумами, училищами) 

75 523 000 75 523 000 4 939 101 4 839 101 100 000 80 462 101

у т.ч. за рахунок освітньої субвенції: 7 512 500 7 512 500 7 512 500
0611140 1140 0950 Підвищення кваліфікації, перепідготовка

кадрів закладами післядипломної освіти 
26 875 320 26 875 320 18 047 900 525 000 250 820 228 199 149 580 4 329 22 621 27 126 140

у т.ч. за рахунок субвенції з державного
бюджету на безпечення якісної, сучасної
та доступної загальної середньої освіти
"Нова українська школа"

9 367 020 9 367 020 4 718 000 9 367 020
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Продовження  додатка  3
до  рішення обласної  ради

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16=5+10

Спеціальний фонд

оплата праці
комунальні 
послуги та 
енергоносії

видатки 
розвитку

Код Типової 
програмної 
класифікації 
видатків та 
кредитува-
ння місцевих 
бюджетів

Код 
Програмної 
класифікації 
видатків та 
кредитуванн
я місцевих 
бюджетів

оплата праці
комунальні 
послуги та 
енергоносії

з них

видатки 
розвитку

Найменування головного розпорядника 
коштів обласного бюджету / 
відповідального виконавця, 

найменування бюджетної програми 
згідно з Типовою програмною 
класифікацією видатків та 

кредитування місцевих бюджетів

Код 
Функціона-

льної 
класифікації 
видатків та 
кредитува-
ння бюджету

Разом
усього видатки 

споживання

з них

усього видатки 
споживання

Загальний фонд 

у тому числі 
бюджет 
розвитку

0611150 1150 0990 Методичне забезпечення діяльності
навчальних закладів

521 700 521 700 242 700 521 700

0611161 1161 0990 Забезпечення діяльності інших закладів у
сфері освіти

20 730 640 20 730 640 4 854 600 211 400 98 047 080 98 045 980 1 100 98 045 980 118 777 720

у т.ч. за рахунок залишку освітньої
субвенції:

1 043 300 1 043 300 15 354 200 15 354 200 15 354 200 16 397 500

у т.ч. за рахунок субвенцій з місцевих
бюджетів

14 487 290 14 487 290 14 487 290 14 487 290

у т.ч. за рахунок субвенції з державного
бюджету на безпечення якісної, сучасної
та доступної загальної середньої освіти
"Нова українська школа"

10 063 690 10 063 690 10 063 690 10 063 690

у т.ч. за рахунок субвенції з державного
бюджету на реалізацію заходів,
спрямованих на підвищення якості
освіти

22 740 800 22 740 800 22 740 800 22 740 800

0611162 1162 0990 Інші програми та заходи у сфері освіти 1 018 000 1 018 000 1 018 000

0617363 7363 0490 Виконання інвестиційних проектів в
рамках здійснення заходів щодо соціально-
економічного розвитку окремих територій

1 233 960 1 233 960 1 233 960 1 233 960

у т.ч. за рахунок субвенції з державного
бюджету на здійснення заходів щодо
соціально-економічного розвитку
окремих територій

583 000 583 000 583 000 583 000

у т.ч. за рахунок залишку коштів
субвенції з державного бюджету на
здійснення заходів щодо соціально-
економічного розвитку окремих
територій

632 000 632 000 632 000 632 000

0617370 7370 0490 Реалізація інших заходів щодо соціально-
економічного розвитку територій

199 986 199 986 123 000 123 000 123 000 322 986

0619770 9770 0180 Інші субвенції з місцевого бюджету (не
розподілені)

360 000 360 000 360 000

0619310 9310 0180 Субвенція з місцевого бюджету на
здійснення переданих видатків у сфері
освіти за рахунок коштів освітньої
субвенції

19 774 400 19 774 400 19 774 400

0619320 9320 0180 Субвенція з місцевого бюджету за рахунок
залишку коштів освітньої субвенції, що
утворився на початок бюджетного періоду

9 221 227 2 647 200 6 574 027 9 221 227

із них не розподілені: 2 647 200 2 647 200 2 647 200
0619330 9330 0180 Субвенція з місцевого бюджету на надання

державної підтримки особам з особливими
освітніми потребами за рахунок
відповідної субвенції з державного

9 151 700 3 801 600 5 350 100 9 151 700

із них не розподілені: 2 720 500 1 120 500 1 600 000 2 720 500
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Продовження  додатка  3
до  рішення обласної  ради

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16=5+10

Спеціальний фонд

оплата праці
комунальні 
послуги та 
енергоносії

видатки 
розвитку

Код Типової 
програмної 
класифікації 
видатків та 
кредитува-
ння місцевих 
бюджетів

Код 
Програмної 
класифікації 
видатків та 
кредитуванн
я місцевих 
бюджетів

оплата праці
комунальні 
послуги та 
енергоносії

з них

видатки 
розвитку

Найменування головного розпорядника 
коштів обласного бюджету / 
відповідального виконавця, 

найменування бюджетної програми 
згідно з Типовою програмною 
класифікацією видатків та 

кредитування місцевих бюджетів

Код 
Функціона-

льної 
класифікації 
видатків та 
кредитува-
ння бюджету

Разом
усього видатки 

споживання

з них

усього видатки 
споживання

Загальний фонд 

у тому числі 
бюджет 
розвитку

0619350 9350 0180 Субвенція з місцевого бюджету на
забезпечення якісної, сучасної та доступної
загальної середньої освіти "Нова
українська школа" за рахунок відповідної
субвенції з державного бюджету

18 793 918 1 040 780 17 753 138 18 793 918

0619360 9360 0180 Субвенція з місцевого бюджету на
реалізацію заходів, спрямованих на
підвищення якості освіти за рахунок
відповідної субвенції з державного
бюджету

23 544 095 23 544 095 23 544 095

0619800 9800 0180 Субвенція з місцевого бюджету
державному бюджету на виконання
програм соціально-економічного розвитку
регіонів

1 880 000 1 880 000 1 880 000

Разом: 854 439 127 801 217 767 389 651 379 64 580 904 53 221 360 152 580 359 103 769 007 42 436 533 7 436 845 2 119 319 110 143 826 1 007 019 486

0700000 Управління охоpони здоpов'я  
облдержадміністрації

0710000 Управління охоpони здоpов'я  
облдержадміністрації

0712000 Охорона здоров'я 918 551 500 918 551 500 141 953 655 128 928 155 12 837 700 129 115 955 1 060 505 155

у т.ч. за рахунок медичної субвенції 813 305 100 813 305 100 813 305 100

у т.ч. за рахунок залишку медичної
субвенції, який утворився на потачок
року

17 630 700 17 630 700 24 893 200 24 893 200 24 893 200 42 523 900

0712010 2010 0731 Багатопрофільна стаціонарна медична
допомога населенню 

234 491 800 234 491 800 34 533 555 34 044 855 475 500 34 058 055 269 025 355

0712020 2020 0732 Спеціалізована стаціонарна медична
допомога населенню 

378 134 900 378 134 900 47 394 800 42 660 000 4 692 500 42 702 300 425 529 700

у т.ч. субвенція з обласного бюджету
Одеської області за рахунок коштів
медичної субвенції

1 026 700 1 026 700 1 026 700

у т.ч. за рахунок коштів субвенцій з
місцевих бюджетів

35 026 000 35 026 000 35 026 000 35 026 000

0712040 2040 0734 Санаторно-курортна допомога населенню 35 671 600 35 671 600 65 000 65 000 65 000 35 736 600

0712050 2050 0761 Медико-соціальний захист дітей-сиріт і
дітей, позбавлених батьківського
піклування 

28 912 400 28 912 400 70 000 70 000 70 000 28 982 400

0712060 2060 0762 Створення банків крові та її компонентів 15 180 100 15 180 100 506 000 506 000 15 686 100

0712070 2070 0724 Екстрена та швидка медична допомога
населенню

169 392 900 169 392 900 30 267 100 30 190 000 44 800 30 222 300 199 660 000

у т.ч. за рахунок коштів субвенцій з
місцевих бюджетів

20 000 000 20 000 000 20 000 000 20 000 000

0712090 2090 0722 Спеціалізована амбулаторно-поліклінічна
допомога населенню

2 925 000 2 925 000 46 700 46 700 46 700 2 971 700

0712100 2100 0722 Стоматологічна допомога населенню 8 122 600 8 122 600 7 726 300 526 300 7 100 000 626 300 15 848 900

0712120 2120 0740 Інформаційно-методичне та просвітницьке
забезпечення в галузі охорони здоров'я 

7 804 900 7 804 900 170 000 170 000 170 000 7 974 900
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Продовження  додатка  3
до  рішення обласної  ради

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16=5+10

Спеціальний фонд

оплата праці
комунальні 
послуги та 
енергоносії

видатки 
розвитку

Код Типової 
програмної 
класифікації 
видатків та 
кредитува-
ння місцевих 
бюджетів

Код 
Програмної 
класифікації 
видатків та 
кредитуванн
я місцевих 
бюджетів

оплата праці
комунальні 
послуги та 
енергоносії

з них

видатки 
розвитку

Найменування головного розпорядника 
коштів обласного бюджету / 
відповідального виконавця, 

найменування бюджетної програми 
згідно з Типовою програмною 
класифікацією видатків та 

кредитування місцевих бюджетів

Код 
Функціона-

льної 
класифікації 
видатків та 
кредитува-
ння бюджету

Разом
усього видатки 

споживання

з них

усього видатки 
споживання

Загальний фонд 

у тому числі 
бюджет 
розвитку

0712130 2130 0763 Проведення належної медико-соціальної
експертизи (МСЕК) 

9 039 800 9 039 800 9 039 800

0712142 2142 0763 Програми і централізовані заходи боротьби
з туберкульозом

1 300 000 1 300 000 1 300 000

0712143 2143 0763 Програми і централізовані заходи
профілактики ВІЛ-інфекції/СНІДу 

500 000 500 000 500 000

0712151 2151 0763 Забезпечення діяльності інших закладів у
сфері охорони здоров'я

21 759 600 21 759 600 21 174 200 21 155 300 18 900 21 155 300 42 933 800

0712152 2152 0763 Інші програми та заходи у сфері охорони
здоров'я

5 315 900 5 315 900 5 315 900

у т.ч. за рахунок субвенції з державного
бюджету місцевим бюджетам на
придбання витратних матеріалів для
закладів охорони здоров'я та лікарських
засобів для інгаляційної анестезії 

560 400 560 400 560 400

у т.ч. за рахунок субвенції з державного
бюджету місцевим бюджетам на
придбання медикаментів та виробів
медичного призначення для
забезпечення швидкої медичної
допомоги

4 075 800 4 075 800 4 075 800

0710180 0180 0133 Інша діяльність у сфері державного 
управління

17 000 17 000 17 000

0711120 1120 0941 Підготовка кадрів вищими навчальними
закладами І-ІІ рівнів акредитації
(коледжами, технікумами, училищами) 

54 541 700 54 541 700 4 852 200 4 537 000 315 200 59 393 900

з них по освітній субвенції: 6 506 100 6 506 100 6 506 100

0717361 7361 0490 Співфінансування інвестиційних проектів,
що реалізуються за рахунок коштів
державного фонду регіонального розвитку

275 583 275 583 275 583 275 583

0717363 7363 0490 Виконання інвестиційних проектів в
рамках здійснення заходів щодо соціально-
економічного розвитку окремих територій

1 257 000 1 257 000 1 257 000 1 257 000

у т.ч. за рахунок субвенції з державного
бюджету на здійснення заходів щодо
соціально-економічного розвитку
окремих територій

360 000 360 000 360 000 360 000

у т.ч. за рахунок залишку коштів
субвенції з державного бюджету на
здійснення заходів щодо соціально-
економічного розвитку окремих
територій

897 000 897 000 897 000 897 000

0717367 7367 0490 Виконання інвестиційних проектів в
рамках реалізації заходів, спрямованих на
розвиток системи охорони здоров'я у
сільській місцевості

9 516 000 9 516 000 9 516 000 9 516 000

5



Продовження  додатка  3
до  рішення обласної  ради

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16=5+10

Спеціальний фонд

оплата праці
комунальні 
послуги та 
енергоносії

видатки 
розвитку

Код Типової 
програмної 
класифікації 
видатків та 
кредитува-
ння місцевих 
бюджетів

Код 
Програмної 
класифікації 
видатків та 
кредитуванн
я місцевих 
бюджетів

оплата праці
комунальні 
послуги та 
енергоносії

з них

видатки 
розвитку

Найменування головного розпорядника 
коштів обласного бюджету / 
відповідального виконавця, 

найменування бюджетної програми 
згідно з Типовою програмною 
класифікацією видатків та 

кредитування місцевих бюджетів

Код 
Функціона-

льної 
класифікації 
видатків та 
кредитува-
ння бюджету

Разом
усього видатки 

споживання

з них

усього видатки 
споживання

Загальний фонд 

у тому числі 
бюджет 
розвитку

у т.ч. за рахунок залишку коштів
субвенції з державного бюджету на
реалізацію заходів, спрямованих на
розвиток системи охорони здоров’я у
сільській місцевості, що утворився на
початок бюджетного періоду

9 054 000 9 054 000 9 054 000 9 054 000

у т.ч. за рахунок коштів субвенцій з
місцевих бюджетів

462 000 462 000 462 000 462 000

0717370 7370 0490 Реалізація інших заходів щодо соціально-
економічного розвитку територій

286 616 286 616 126 550 126 550 126 550 413 166

0719410 9410 0180 Субвенція з місцевого бюджету на
здійснення переданих видатків у сфері
охорони здоров'я за рахунок коштів
медичної субвенції

17 454 900 17 454 900 17 454 900

0719420 9420 0180 Субвенція з місцевого бюджету за рахунок
залишку коштів медичної субвенції, що
утворився на початок бюджетного періоду

630 600 630 600 630 600

0719450 9450 0180 Субвенція з місцевого бюджету на
придбання ангіографічного обладнання за
рахунок відповідної субвенції з
державного бюджету

11 538 500 11 538 500 11 538 500

0719460 9460 0180 Субвенція з місцевого бюджету на
відшкодування вартості лікарських засобів
для лікування окремих захворювань за
рахунок відповідної субвенції з
державного бюджету

7 384 100 7 384 100 7 384 100

0719480 9480 0180 Субвенція з місцевого бюджету на
реалізацію заходів, спрямованих на
розвиток системи охорони здоров'я у
сільській місцевості за рахунок відповідної
субвенції з державного бюджету (не
розподілена)

27 783 800 27 783 800 27 783 800

0719490 9490 0180 Субвенція з місцевого бюджету на
реалізацію заходів, спрямованих на
розвиток системи охорони здоров’я у
сільській місцевості, за рахунок залишку
коштів відповідної субвенції з державного
бюджету, що утворився на початок
бюджетного періоду

27 785 900 27 785 900 13 401 299 13 401 299 41 187 199

із них не розподілені: 27 785 900 27 785 900 10 127 391 10 127 391 37 913 291
0719770 9770 0180 Інші субвенції з місцевого бюджету 19 000 000 14 550 000 4 450 000 19 000 000

із них не розподілені: 8 801 000 8 801 000 8 801 000

Разом: 1 084 974 616 1 013 416 416 71 558 200 171 382 287 140 103 288 17 374 700 154 007 587 1 256 356 903

0800000 Департамент соціального захисту 
населення облдержадміністрації

0810000 Департамент соціального захисту 
населення облдержадміністрації

0813000 Соціальний захист та соціальне 
забезпечення

182 901 100 182 901 100 69 268 900 19 824 200 28 077 000 27 577 000 60 000 202 000 500 000 210 978 100
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Продовження  додатка  3
до  рішення обласної  ради

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16=5+10

Спеціальний фонд

оплата праці
комунальні 
послуги та 
енергоносії

видатки 
розвитку

Код Типової 
програмної 
класифікації 
видатків та 
кредитува-
ння місцевих 
бюджетів

Код 
Програмної 
класифікації 
видатків та 
кредитуванн
я місцевих 
бюджетів

оплата праці
комунальні 
послуги та 
енергоносії

з них

видатки 
розвитку

Найменування головного розпорядника 
коштів обласного бюджету / 
відповідального виконавця, 

найменування бюджетної програми 
згідно з Типовою програмною 
класифікацією видатків та 

кредитування місцевих бюджетів

Код 
Функціона-

льної 
класифікації 
видатків та 
кредитува-
ння бюджету

Разом
усього видатки 

споживання

з них

усього видатки 
споживання

Загальний фонд 

у тому числі 
бюджет 
розвитку

0813048 3048 1040 Надання при народженні дитини
одноразової натуральної допомоги
"пакунок малюка"

40 050 000 40 050 000 40 050 000

у т.ч. за рахунок субвенції з державного
бюджету на виплату допомоги сім’ям з
дітьми, малозабезпеченим сім’ям …

40 050 000 40 050 000 40 050 000

0813060 3060 1070 Оздоровлення громадян, які постраждали
внаслідок Чорнобильської катастрофи 

322 200 322 200 322 200

0813101 3101 1010 Забезпечення соціальними послугами
стаціонарного догляду з наданням місця
для проживання дітей з вадами фізичного
та розумового розвитку

9 446 000 9 446 000 5 250 000 1 545 200 480 000 480 000 14 000 9 926 000

0813102 3102 1020 Забезпечення соціальними послугами
стаціонарного догляду з наданням місця
для проживання, всебічної підтримки,
захисту та безпеки осіб, які не можуть
вести самостійний спосіб життя через
похилий вік, фізичні та розумові вади,
психічні захворювання або інші хвороби

102 427 100 102 427 100 58 421 600 17 150 600 27 590 000 27 090 000 60 000 188 000 500 000 130 017 100

0813121 3121 1040 Утримання та забезпечення діяльності
центрів соціальних служб для сім’ї, дітей
та молоді

2 107 000 2 107 000 1 461 300 110 300 2 107 000

0813122 3122 1040 Заходи державної політики із забезпечення
рівних прав та можливостей жінок та
чоловіків

91 300 91 300 91 300

0813123 3123 1040 Заходи державної політики з питань  сім'ї 172 400 172 400 172 400
0813140 3140 1040 Оздоровлення та відпочинок дітей (крім

заходів з оздоровлення дітей, що
здійснюються за рахунок коштів на
оздоровлення громадян, які постраждали
внаслідок Чорнобильської катастрофи)

6 107 000 6 107 000 6 107 000

0813191 3191 1030 Інші видатки на соціальний захист
ветеранів війни та праці

1 000 000 1 000 000 1 000 000

0813192 3192 1030 Надання фінансової підтримки
громадським організаціям ветеранів і осіб з
інвалідністю, діяльність яких має
соціальну спрямованість

3 261 600 3 261 600 3 261 600

0813200 3200 1090 Забезпечення обробки інформації з
нарахування та виплати допомог і
компенсацій 

3 018 900 3 018 900 1 850 000 355 000 3 018 900

0813241 3241 1090 Забезпечення діяльності інших закладів у
сфері соціального захисту і соціального
забезпечення

4 897 600 4 897 600 2 286 000 663 100 7 000 7 000 4 904 600

0813242 3242 1090 Інші заходи у сфері соціального захисту і
соціального забезпечення

10 000 000 10 000 000 10 000 000

0816082 6082 0610 Придбання житла для окремих категорій
населення відповідно до законодавства

11 907 996 11 907 996 11 907 996 11 907 996

у т.ч. за рахунок коштів субвенцій з
місцевих бюджетів

1 907 996 1 907 996 1 907 996 1 907 996

0817370 7370 0490 Реалізація інших заходів щодо соціально-
економічного розвитку територій

200 000 200 000 200 000 200 000
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Продовження  додатка  3
до  рішення обласної  ради

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16=5+10

Спеціальний фонд

оплата праці
комунальні 
послуги та 
енергоносії

видатки 
розвитку

Код Типової 
програмної 
класифікації 
видатків та 
кредитува-
ння місцевих 
бюджетів

Код 
Програмної 
класифікації 
видатків та 
кредитуванн
я місцевих 
бюджетів

оплата праці
комунальні 
послуги та 
енергоносії

з них

видатки 
розвитку

Найменування головного розпорядника 
коштів обласного бюджету / 
відповідального виконавця, 

найменування бюджетної програми 
згідно з Типовою програмною 
класифікацією видатків та 

кредитування місцевих бюджетів

Код 
Функціона-

льної 
класифікації 
видатків та 
кредитува-
ння бюджету

Разом
усього видатки 

споживання

з них

усього видатки 
споживання

Загальний фонд 

у тому числі 
бюджет 
розвитку

0819241 9241 0180 Субвенція з місцевого бюджету на виплату
грошової компенсації за належні для
отримання жилі приміщення для сімей осіб,
визначених абзацами 5 - 8 пункту 1 статті 10
Закону України "Про статус ветеранів війни,
гарантії їх соціального захисту", для осіб з
інвалідністю I - II групи, яка настала
внаслідок поранення, контузії, каліцтва або
захворювання, одержаних під час
безпосередньої участі в антитерористичній
операції, забезпеченні її проведення,
здійсненні заходів із забезпечення
національної безпеки і оборони, відсічі і
стримування збройної агресії Російської
Федерації у Донецькій та Луганській
областях, забезпеченні їх здійснення,
визначених пунктами 11 - 14 частини другої
статті 7 Закону України "Про статус
ветеранів війни, гарантії їх соціального
захисту", та які потребують поліпшення
житлових умов за рахунок відповідної
б ії б

3 655 497 3 655 497 3 655 497

0819242 9242 0180 Субвенція з місцевого бюджету на
виплату грошової компенсації за належні
для отримання жилі приміщення для
внутрішньо переміщених осіб, які
захищали незалежність, суверенітет та
територіальну цілісність України і брали
безпосередню участь в антитерористичній
операції, забезпеченні її проведення,
перебуваючи безпосередньо в районах
антитерористичної операції у період її
проведення, у здійсненні заходів із
забезпечення національної безпеки і
оборони, відсічі і стримування збройної
агресії Російської Федерації у Донецькій та
Луганській областях, забезпеченні їх
здійснення, перебуваючи безпосередньо в
районах та у період здійснення зазначених
заходів, та визнані особами з інвалідністю
внаслідок війни III групи відповідно до
пунктів 11 - 14 частини другої статті 7 або
учасниками бойових дій відповідно до

і 19 20 ї і 6

1 529 345 1 529 345 1 019 564 1 019 564 2 548 909

Закону України "Про статус ветеранів
війни, гарантії їх соціального захисту", та
які потребують поліпшення житлових
умов за рахунок відповідної субвенції з
державного бюджету
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Продовження  додатка  3
до  рішення обласної  ради
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у тому числі 
бюджет 
розвитку

0819243 9243 0180 Субвенція з місцевого бюджету на виплату
грошової компенсації за належні для
отримання жилі приміщення для сімей
учасників бойових дій на території інших
держав, визначених у абзаці першому
пункту 1 статті 10 Закону України "Про
статус ветеранів війни, гарантії їх
соціального захисту", для осіб з
інвалідністю I - II групи з числа учасників
бойових дій на території інших держав,
інвалідність яких настала внаслідок
поранення, контузії, каліцтва або
захворювання, пов'язаних з перебуванням
у цих державах, визначених пунктом 7
частини другої статті 7 Закону України
"Про статус ветеранів війни, гарантії їх
соціального захисту", та які потребують
поліпшення житлових умов за рахунок
відповідної субвенції з державного
бюджету

1 019 564 1 019 564 1 019 564

0819250 9250 0180 Субвенція з місцевого бюджету 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", оплату послуг із здійснення
патронату над дитиною та виплату
соціальної допомоги на утримання дитини
в сім'ї патронатного вихователя, підтримку
малих групових будинків за рахунок
відповідної субвенції з державного
бюджету  

15 715 500 15 715 500 15 715 500

0819270 9270 0180 Субвенція з місцевого бюджету на
проектні, будівельно-ремонтні роботи,
придбання житла та приміщень для
розвитку сімейних та інших форм
виховання, наближених до сімейних, та
забезпечення житлом дітей-сиріт, дітей,
позбавлених батьківського піклування,
осіб з їх числа за рахунок відповідної
субвенції з державного бюджету

41 037 100 41 037 100 41 037 100

0819770 9770 0180 Інші субвенції з місцевого бюджету 14 268 640 14 268 640 14 268 640

Разом: 260 126 746 212 885 240 69 268 900 19 824 200 47 241 506 41 204 560 12 107 996 27 577 000 60 000 202 000 13 627 560 301 331 306

0900000 Служба у справах дітей 
облдержадміністрації

0910000 Служба у справах дітей 
облдержадміністрації
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у тому числі 
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0913111 3111 1040 Утримання закладів, що надають соціальні
послуги дітям, які опинились у складних
життєвих обставинах, підтримка
функціонування дитячих будинків
сімейного типу та прийомних сімей

17 365 900 17 365 900 8 629 300 1 529 700 17 365 900

0913112 3112 1040 Заходи державної політики з питань дітей
та їх соціального захисту

150 000 150 000 150 000

0919770 9770 0180 Інші субвенції з місцевого бюджету 8 109 300 8 109 300 8 109 300

Разом: 25 625 200 25 625 200 8 629 300 1 529 700 25 625 200

1000000 Управління культури, національностей 
та релігій облдержадміністрації

1010000 Управління культури, національностей 
та релігій облдержадміністрації

1014000 4000 Культура і мистецтво 121 001 800 121 001 800 36 682 000 3 696 400 4 046 630 1 205 700 2 648 726 781 370 673 758 1 397 904 125 048 430
1014010 4010 0821 Фінансова підтримка театрів 53 575 300 53 575 300 53 575 300
1014020 4020 0822 Фінансова підтримка фiлармонiй, художніх

і музичних колективів, ансамблів,
концертних та циркових організацій

7 623 200 7 623 200 7 623 200

1014030 4030 0824 Забезпечення діяльності бібліотек 21 962 100 21 962 100 15 528 000 905 900 951 530 920 700 30 626 11 480 2 000 920 904 22 913 630
1014040 4040 0824 Забезпечення діяльності музеїв i виставок 22 664 600 22 664 600 13 313 100 2 011 600 935 100 743 100 79 800 12 340 192 000 23 599 700
1014060 4060 0828 Забезпечення діяльності палаців i будинків

культури, клубів, центрів дозвілля та
iнших клубних закладів

10 929 380 10 929 380 7 705 700 778 900 1 875 000 1 875 000 690 090 659 418 12 804 380

1014082 4082 0829 Інші заходи в галузі культури і мистецтва 4 247 220 4 247 220 135 200 285 000 285 000 285 000 4 532 220

1011000 1000 Освіта 49 977 900 49 977 900 769 000 32 000 1 498 400 33 500 1 464 900 33 500 51 476 300
1011120 1120 0941 Підготовка кадрів вищими навчальними

закладами І-ІІ рівнів акредитації
(коледжами, технікумами, училищами) 

48 941 400 48 941 400 1 480 400 15 500 1 464 900 15 500 50 421 800

з них по освітній субвенції: 2 372 000 2 372 000 2 372 000
1011150 1150 0990 Методичне забезпечення діяльності

навчальних закладів
1 036 500 1 036 500 769 000 32 000 18 000 18 000 18 000 1 054 500

1017363 7363 0490 Виконання інвестиційних проектів в
рамках здійснення заходів щодо соціально-
економічного розвитку окремих територій

224 500 224 500 224 500 224 500

у т.ч. за рахунок субвенції з державного
бюджету на здійснення заходів щодо
соціально-економічного розвитку
окремих територій

70 000 70 000 70 000 70 000

у т.ч. за рахунок залишку коштів
субвенції з державного бюджету на
здійснення заходів щодо соціально-
економічного розвитку окремих
територій

150 000 150 000 150 000 150 000

1017370 7370 0490 Реалізація інших заходів щодо соціально-
економічного розвитку територій

329 710 329 710 329 710

Разом: 171 309 410 171 309 410 37 451 000 3 728 400 5 769 530 1 463 700 4 113 626 781 370 673 758 1 655 904 177 078 940

1100000 Управління молоді та спорту 
облдержадміністрації

10



Продовження  додатка  3
до  рішення обласної  ради

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16=5+10

Спеціальний фонд

оплата праці
комунальні 
послуги та 
енергоносії

видатки 
розвитку

Код Типової 
програмної 
класифікації 
видатків та 
кредитува-
ння місцевих 
бюджетів

Код 
Програмної 
класифікації 
видатків та 
кредитуванн
я місцевих 
бюджетів

оплата праці
комунальні 
послуги та 
енергоносії

з них

видатки 
розвитку

Найменування головного розпорядника 
коштів обласного бюджету / 
відповідального виконавця, 

найменування бюджетної програми 
згідно з Типовою програмною 
класифікацією видатків та 

кредитування місцевих бюджетів

Код 
Функціона-

льної 
класифікації 
видатків та 
кредитува-
ння бюджету

Разом
усього видатки 

споживання

з них

усього видатки 
споживання

Загальний фонд 

у тому числі 
бюджет 
розвитку

1110000 Управління молоді та спорту 
облдержадміністрації

1113123 3123 1040 Заходи державної політики з питань сім'ї 350 000 350 000 350 000

1113131 3131 1040 Здійснення заходів та реалізація проектів
на виконання Державної цільової
соціальної програми «Молодь України»

342 500 342 500 342 500

1115000 5000 Фiзична культура i спорт 53 038 400 53 038 400 25 221 700 2 846 800 8 625 500 7 922 500 668 600 220 000 71 100 7 956 900 61 663 900
1115011 5011 0810 Проведення навчально-тренувальних

зборів і змагань з олімпійських видів
спорту

3 693 500 3 693 500 3 693 500

1115012 5012 0810 Проведення навчально-тренувальних
зборів і змагань з неолімпійських видів
спорту

275 900 275 900 275 900

1115021 5021 0810 Утримання центрів фізичної культури і
спорту осіб з інвалідністю і
реабілітаційних шкіл

1 874 700 1 874 700 1 446 700 51 100 1 874 700

1115022 5022 0810 Проведення навчально-тренувальних
зборів і змагань та заходів зі спорту осіб з
інвалідністю

199 600 199 600 199 600

1115031 5031 0810 Утримання та навчально-тренувальна
робота комунальних дитячо-юнацьких
спортивних шкіл

23 781 800 23 781 800 16 149 500 2 469 800 8 625 500 7 922 500 668 600 220 000 71 100 7 956 900 32 407 300

1115032 5032 0810 Фінансова підтримка дитячо-юнацьких
спортивних шкіл фізкультурно-спортивних
товариств

4 899 500 4 899 500 4 899 500

1115033 5033 0810 Забезпечення підготовки спортсменів
школами вищої спортивної майстерності

5 368 000 5 368 000 3 561 200 289 200 5 368 000

1115053 5053 0810 Фінансова підтримка на утримання
місцевих осередків (рад) всеукраїнських
організацій фізкультурно-спортивної
спрямованості

3 355 800 3 355 800 3 355 800

1115061 5061 0810 Забезпечення діяльності місцевих центрів
фізичного здоров'я населення "Спорт для
всіх" та проведення фізкультурно-масових
заходів серед населення регіону

1 933 400 1 933 400 380 200 23 100 1 933 400

1115062 5062 0810 Підтримка спорту вищих досягнень та
організацій, які здійснюють фізкультурно-
спортивну діяльність в регіоні

7 656 200 7 656 200 3 684 100 13 600 7 656 200

1117370 7370 0490 Реалізація інших заходів щодо соціально-
економічного розвитку територій

2 286 925 2 286 925 4 694 875 4 694 875 4 694 875 6 981 800

1117622 7622 0470 Реалізація програм і заходів в галузі 
туризму та курортів

268 500 268 500 268 500

1119580 9580 0180 Субвенція з місцевого бюджету на
будівництво мультифункціональних
майданчиків для занять ігровими видами
спорту за рахунок відповідної субвенції з
державного бюджету (нерозподілені
видатки) 

5 364 200 5 364 200 5 364 200

1119770 9770 0180 Інші субвенції з місцевого бюджету 47 430 000 47 430 000 47 430 000

Разом: 109 080 525 56 286 325 25 221 700 2 846 800 52 794 200 13 320 375 12 617 375 668 600 220 000 71 100 12 651 775 122 400 900
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1200000 Управління житлово-комунального 
господарства облдержадміністрації

1210000 Управління житлово-комунального 
господарства облдержадміністрації

1210180 0180 0133 Інша діяльність у сфері державного 
управління

17 000 17 000 17 000

1217370 7370 0490 Реалізація інших заходів щодо соціально-
економічного розвитку територій

42 000 42 000 42 000

1217640 7640 0470 Заходи з енергозбереження 300 000 300 000 300 000

1217670 7670 0490 Внески до статутного капіталу суб’єктів 
господарювання

500 000 500 000 500 000 500 000

Разом: 359 000 359 000 500 000 500 000 500 000 859 000

1500000 Управління капітального будівництва 
облдержадміністрації

1510000 Управління капітального будівництва 
облдержадміністрації

1510180 0180 0133 Інша діяльність у сфері державного 
управління

17 000 17 000 17 000

1517321 7321 0443 Будівництво освітніх установ та закладів 375 700 375 700 375 700 375 700

у т.ч. за рахунок залишку освітньої
субвенції:

375 700 375 700 375 700 375 700

1517322 7322 0443 Будівництво медичних установ та закладів 3 900 000 3 900 000 3 900 000 3 900 000

1517324 7324 0443 Будівництво установ та закладів культури 1 000 000 1 000 000 1 000 000 1 000 000

1517325 7325 0443 Будівництво споруд, установ та закладів
фізичної культури і спорту

774 725 774 725 774 725 774 725

1517340 7340 0443 Проектування, реставрація та охорона
пам'яток архітектури

7 002 868 7 002 868 7 002 868 7 002 868

1517361 7361 0490 Співфінансування інвестиційних проектів,
що реалізуються за рахунок коштів
державного фонду регіонального розвитку

8 200 000 8 200 000 8 200 000 8 200 000

1517364 7364 0490 Виконання інвестиційних проектів в
рамках фінансування заходів соціально-
економічної компенсації ризику населення,
яке проживає на території зони
спостереження

7 870 500 7 870 500 7 870 500 7 870 500

у т.ч. за рахунок коштів субвенції з
державного бюджету на фінансування
заходів соціально-економічної
компенсації ризику населення, яке
проживає на території зони
спостереження

7 870 500 7 870 500 7 870 500 7 870 500

1517367 7367 0490 Виконання інвестиційних проектів в
рамках реалізації заходів, спрямованих на
розвиток системи охорони здоров'я у
сільській місцевості

63 821 405 63 821 405 63 821 405 63 821 405
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Продовження  додатка  3
до  рішення обласної  ради

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16=5+10

Спеціальний фонд

оплата праці
комунальні 
послуги та 
енергоносії

видатки 
розвитку

Код Типової 
програмної 
класифікації 
видатків та 
кредитува-
ння місцевих 
бюджетів

Код 
Програмної 
класифікації 
видатків та 
кредитуванн
я місцевих 
бюджетів

оплата праці
комунальні 
послуги та 
енергоносії

з них

видатки 
розвитку

Найменування головного розпорядника 
коштів обласного бюджету / 
відповідального виконавця, 

найменування бюджетної програми 
згідно з Типовою програмною 
класифікацією видатків та 

кредитування місцевих бюджетів

Код 
Функціона-

льної 
класифікації 
видатків та 
кредитува-
ння бюджету

Разом
усього видатки 

споживання

з них

усього видатки 
споживання

Загальний фонд 

у тому числі 
бюджет 
розвитку

у т.ч. за рахунок залишку коштів
субвенції з державного бюджету на
реалізацію заходів, спрямованих на
розвиток системи охорони здоров’я у
сільській місцевості, що утворився на
початок бюджетного періоду

54 052 574 54 052 574 54 052 574 54 052 574

у т.ч. за рахунок коштів субвенцій з
місцевих бюджетів

9 768 831 9 768 831 9 768 831 9 768 831

1517370 7370 0490 Реалізація інших заходів щодо соціально-
економічного розвитку територій

5 200 000 5 200 000 5 200 000 5 200 000

у т.ч. за рахунок cубвенції з державного
бюджету місцевим бюджетам на
створення та ремонт існуючих
спортивних комплексів при
загальноосвітніх навчальних закладах
усіх ступенів

4 000 000 4 000 000 4 000 000 4 000 000

1518340 8340 0540 Природоохоронні заходи за рахунок
цільових фондів

17 579 571 17 579 571 17 579 571

у т.ч. за рахунок коштів субвенцій з
місцевих бюджетів

295 680 295 680 295 680

1519270 9270 0180 Субвенція з місцевого бюджету на
проектні, будівельно-ремонтні роботи,
придбання житла та приміщень для
розвитку сімейних та інших форм
виховання, наближених до сімейних, та
забезпечення житлом дітей-сиріт, дітей,
позбавлених батьківського піклування,
осіб з їх числа за рахунок відповідної
субвенції з державного бюджету

3 250 000 3 250 000 3 250 000

1519770 9770 0180 Інші субвенції з місцевого бюджету 4 770 000 4 770 000 17 604 865 17 604 865 22 374 865

Разом: 8 037 000 17 000 8 020 000 133 329 634 98 145 198 133 329 634 141 366 634

1600000 Управління містобудування та 
архітектури облдержадміністрації

1610000 Управління містобудування та 
архітектури облдержадміністрації

1616084 6084 0610 Витрати, пов'язані з наданням та
обслуговуванням пільгових
довгострокових кредитів, наданих
громадянам на будівництво/
реконструкцію/придбання житла

180 000 180 000 180 000

Разом: 180 000 180 000 180 000
1900000 Управління  інфраструктури 

облдержадміністрації
1910000 Управління  інфраструктури 

облдержадміністрації
1917361 7361 0490 Співфінансування інвестиційних проектів,

що реалізуються за рахунок коштів
державного фонду регіонального розвитку

4 200 000 4 200 000 4 200 000 4 200 000
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Продовження  додатка  3
до  рішення обласної  ради

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16=5+10

Спеціальний фонд

оплата праці
комунальні 
послуги та 
енергоносії

видатки 
розвитку

Код Типової 
програмної 
класифікації 
видатків та 
кредитува-
ння місцевих 
бюджетів

Код 
Програмної 
класифікації 
видатків та 
кредитуванн
я місцевих 
бюджетів

оплата праці
комунальні 
послуги та 
енергоносії

з них

видатки 
розвитку

Найменування головного розпорядника 
коштів обласного бюджету / 
відповідального виконавця, 

найменування бюджетної програми 
згідно з Типовою програмною 
класифікацією видатків та 

кредитування місцевих бюджетів

Код 
Функціона-

льної 
класифікації 
видатків та 
кредитува-
ння бюджету

Разом
усього видатки 

споживання

з них

усього видатки 
споживання

Загальний фонд 

у тому числі 
бюджет 
розвитку

1917363 7363 0490 Виконання інвестиційних проектів в
рамках здійснення заходів щодо соціально-
економічного розвитку окремих територій

215 000 215 000 215 000 215 000

у т.ч. за рахунок субвенції з державного
бюджету на здійснення заходів щодо
соціально-економічного розвитку
окремих територій

215 000 215 000 215 000 215 000

1917462 7462 0456 Утримання та розвиток автомобільних
доріг та дорожньої інфраструктури за
рахунок субвенції з державного бюджету

356 324 113 356 324 113 356 324 113

у т.ч. за рахунок залишку коштів
відповідної субвенції з державного
бюджету, що утворився на початок
бюджетного періоду

26 101 113 26 101 113 26 101 113

1917463 7463 0456 Утримання та розвиток автомобільних
доріг та дорожньої інфраструктури за
рахунок трансфертів з інших місцевих
бюджетів

2 300 000 2 300 000 2 300 000

1917670 7670 0490 Внески до статутного капіталу суб’єктів
господарювання

28 930 000 28 930 000 28 930 000 28 930 000

1919540 9540 0180 Субвенція з місцевого бюджету на
фінансове забезпечення будівництва,
реконструкції, ремонту і утримання
автомобільних доріг загального
користування місцевого значення, вулиць і
доріг комунальної власності у населених
пунктах за рахунок відповідної субвенції з
державного бюджету

40 000 000 20 000 000 20 000 000 40 000 000

Разом: 2 300 000 2 300 000 429 669 113 33 345 000 20 000 000 409 669 113 431 969 113

2300000 Управління інформаційної діяльності та 
комунікацій з громадськістю 

2310000 Управління інформаційної діяльності та 
комунікацій з громадськістю 

2314081 4081 0829 Забезпечення діяльності інших закладів в 
галузі культури і мистецтва

786 800 786 800 786 800

2314082 4082 0829 Інші заходи в галузі культури і мистецтва 15 000 15 000 15 000

2318420 8420 0830 Інші заходи у сфері засобів масової
інформації

4 942 000 4 942 000 4 942 000

Разом: 5 743 800 5 743 800 5 743 800

2400000 Департамент агропромислового 
розвитку облдержадміністрації

2410000 Департамент агропромислового 
розвитку облдержадміністрації

2417370 7370 0490 Реалізація інших заходів щодо соціально-
економічного розвитку територій

190 000 190 000 190 000

2417693 7693 0490 Інші заходи, пов'язані з економічною
діяльністю

100 000 100 000 100 000

2419770 9770 0180 Інші субвенції з місцевого бюджету 1 356 200 1 356 200 1 356 200
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Продовження  додатка  3
до  рішення обласної  ради

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16=5+10

Спеціальний фонд

оплата праці
комунальні 
послуги та 
енергоносії

видатки 
розвитку

Код Типової 
програмної 
класифікації 
видатків та 
кредитува-
ння місцевих 
бюджетів

Код 
Програмної 
класифікації 
видатків та 
кредитуванн
я місцевих 
бюджетів

оплата праці
комунальні 
послуги та 
енергоносії

з них

видатки 
розвитку

Найменування головного розпорядника 
коштів обласного бюджету / 
відповідального виконавця, 

найменування бюджетної програми 
згідно з Типовою програмною 
класифікацією видатків та 

кредитування місцевих бюджетів

Код 
Функціона-

льної 
класифікації 
видатків та 
кредитува-
ння бюджету

Разом
усього видатки 

споживання

з них

усього видатки 
споживання

Загальний фонд 

у тому числі 
бюджет 
розвитку

Разом: 290 000 290 000 1 356 200 1 356 200 1 646 200

2700000 Департамент економічного розвитку та 
регіональної політики 
облдержадміністрації

2710000 Департамент економічного розвитку та 
регіональної політики 
облдержадміністрації

2717370 7370 0490 Реалізація інших заходів щодо соціально-
економічного розвитку територій

2 999 382 2 999 382 47 000 47 000 47 000 3 046 382

2717610 7610 0411 Сприяння розвитку малого та середнього
підприємництва

4 450 000 4 450 000 4 450 000

2719770 9770 0180 Інші субвенції з місцевого бюджету 85 565 956 12 233 298 73 332 658 85 565 956
із них не розподілені: 29 700 000 29 700 000 29 700 000
Разом: 93 015 338 19 682 680 73 332 658 47 000 47 000 47 000 93 062 338

2800000 Управління екології та природних 
ресурсів облдержадміністрації

2810000 Управління екології та природних 
ресурсів облдержадміністрації

2818320 8320 0520 Збереження природно - заповідного фонду 3 922 900 3 922 900 3 116 600 95 700 170 000 152 000 18 000 4 092 900

2818340 8340 0540 Природоохоронні заходи за рахунок
цільових фондів

4 674 000 1 867 020 2 806 980 4 674 000

Разом: 3 922 900 3 922 900 3 116 600 95 700 4 844 000 2 019 020 2 824 980 8 766 900

2900000 Управління з питань цивільного захисту 
облдержадміністрації

2910000 Управління з питань цивільного захисту 
облдержадміністрації

2918110 8110 0320 Заходи із запобігання та ліквідації
надзвичайних ситуацій та наслідків
стихійного лиха

2 080 000 2 080 000 130 500 130 500 130 500 2 210 500

2917364 7364 0490 Виконання інвестиційних проектів в
рамках фінансування заходів соціально-
економічної компенсації ризику населення,
яке проживає на території зони
спостереження

50 000 50 000 50 000

у т.ч. за рахунок коштів субвенції з
державного бюджету на фінансування
заходів соціально-економічної
компенсації ризику населення, яке
проживає на території зони
спостереження

50 000 50 000 50 000

2919260 9260 0180 Субвенція з місцевого бюджету на
фінансування заходів соціально-
економічної компенсації ризику населення,
яке проживає на території зони
спостереження, за рахунок відповідної
субвенції з державного бюджету

824 500 824 500 824 500

2919800 9800 0180 Субвенція з місцевого бюджету
державному бюджету на виконання
програм соціально-економічного розвитку
регіонів

980 000 980 000 980 000
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Продовження  додатка  3
до  рішення обласної  ради

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16=5+10

Спеціальний фонд

оплата праці
комунальні 
послуги та 
енергоносії

видатки 
розвитку

Код Типової 
програмної 
класифікації 
видатків та 
кредитува-
ння місцевих 
бюджетів

Код 
Програмної 
класифікації 
видатків та 
кредитуванн
я місцевих 
бюджетів

оплата праці
комунальні 
послуги та 
енергоносії

з них

видатки 
розвитку

Найменування головного розпорядника 
коштів обласного бюджету / 
відповідального виконавця, 

найменування бюджетної програми 
згідно з Типовою програмною 
класифікацією видатків та 

кредитування місцевих бюджетів

Код 
Функціона-

льної 
класифікації 
видатків та 
кредитува-
ння бюджету

Разом
усього видатки 

споживання

з них

усього видатки 
споживання

Загальний фонд 

у тому числі 
бюджет 
розвитку

Разом: 3 934 500 2 954 500 980 000 130 500 130 500 130 500 4 065 000

3400000 Відділ з питань організації надання 
адміністративних послуг 
облдержадміністрації 

3410000 Відділ з питань організації надання 
адміністративних послуг 
облдержадміністрації 

3410180 0180 0133 Інша діяльність у сфері державного
управління

418 800 418 800 418 800

Разом: 418 800 418 800 418 800

3700000 Департамент фінансів 
облдержадміністрації

3710000 Департамент фінансів 
облдержадміністрації

3718700 8700 0133 Резервний фонд 33 065 680 33 065 680

3719130 9130 0180 Дотація з місцевого бюджету на здійснення 
переданих з державного бюджету видатків
з утримання закладів освіти та охорони
здоров'я за рахунок відповідної додаткової
дотації з державного бюджету

187 100 000 187 100 000 187 100 000

3719210 9210 0180 Субвенція з місцевого бюджету 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), управління
багатоквартирним будинком, поводження з
побутовими відходами (вивезення
побутових відходів) та вивезення рідких
нечистот, внесків за встановлення,
обслуговування та заміну вузлів
комерційного обліку води та теплової
енергії, абонентського обслуговування для
споживачів комунальних послуг, що
надаються у багатоквартирних будинках за
індивідуальними договорами за рахунок
відповідної субвенції з державного
бюджету

431 179 100 431 179 100 431 179 100

3719220 9220 0180 Субвенція з місцевого бюджету на надання
пільг та житлових субсидій населенню на
придбання твердого та рідкого пічного
побутового палива і скрапленого газу за
рахунок відповідної субвенції з
державного бюджету

114 882 200 114 882 200 114 882 200
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Продовження  додатка  3
до  рішення обласної  ради
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з них
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Загальний фонд 

у тому числі 
бюджет 
розвитку

3719230 9230 0180 Субвенція з місцевого бюджету на виплату
допомоги сім'ям з дітьми,
малозабезпеченим сім'ям, особам, які не
мають права на пенсію, особам з
інвалідністю, дітям з інвалідністю,
тимчасової державної допомоги дітям,
тимчасової державної соціальної допомоги
непрацюючій особі, яка досягла загального
пенсійного віку, але не набула права на
пенсійну виплату, допомоги по догляду за
особами з інвалідністю I чи II групи
внаслідок психічного розладу,
компенсаційної виплати непрацюючій
працездатній особі, яка доглядає за особою
з інвалідністю І групи, а також за особою,
яка досягла 80-річного віку, за рахунок
відповідної субвенції з державного
бюджету 

2 122 474 900 2 122 474 900 2 122 474 900

3719250 9250 0180 Субвенція з місцевого бюджету 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", оплату послуг із здійснення
патронату над дитиною та виплату
соціальної допомоги на утримання дитини
в сім'ї патронатного вихователя, підтримку
малих групових будинків за рахунок
відповідної субвенції з державного
бюджету  

21 428 300 21 428 300 21 428 300

3719620 9620 0180 Субвенція з місцевого бюджету на
проведення виборів депутатів місцевих рад
та сільських, селищних, міських голів за
рахунок відповідної субвенції з
державного бюджету

4 971 300 4 971 300 4 971 300

Разом: 2 915 101 480 2 882 035 800 2 915 101 480

УСЬОГО 5 582 837 342 5 236 239 014 544 790 579 93 565 204 313 532 648 957 950 758 405 729 064 115 762 879 8 521 215 3 071 077 842 187 879 6 540 788 100

у тому числі видатки за рахунок
цільових субвенцій з державного
бюджету

4 066 819 507 3 890 634 241 187 458 300 176 185 266 566 422 707 155 677 731 20 000 000 546 422 707 4 633 242 214

Директор департаменту
фінансів облдержадміністрації Вадим ІЩЕНКО
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 Додаток 4
 до рішення обласної ради

усього у тому числі 
бюджет розвитку

1 2 3 4 5 6

200000 Внутрішнє фінансування 299 780 531 -168 888 381 468 668 912 403 607 544
208000 Фінансування за рахунок зміни залишків 

коштів бюджетів 299 780 531 -168 888 381 468 668 912 403 607 544

208100 На початок періоду 299 780 531 171 612 589 128 167 942 63 106 574
208400 Кошти, що передаються із загального фонду 

бюджету до бюджету розвитку (спеціального 
фонду)

0 -340 500 970 340 500 970 340 500 970

Х Загальне фінансування 299 780 531 -168 888 381 468 668 912 403 607 544

600000 Фінансування за активними операціями 299780531 -168 888 381 468 668 912 403 607 544
602000 Зміни обсягів бюджетних коштів 299780531 -168 888 381 468 668 912 403 607 544
602100 На початок періоду 299780531 171 612 589 128 167 942 63 106 574
602400 Кошти, що передаються із загального фонду 

бюджету до бюджету розвитку (спеціального 
фонду)

0 -340 500 970 340 500 970 340 500 970

Х Загальне фінансування 299780531 -168 888 381 468 668 912 403 607 544

Директор департаменту
фінансів облдержадміністрації Вадим ІЩЕНКО

Фінансування обласного бюджету Миколаївської області на 2019 рік

Фінансування за типом боргового зобов'язання

(грн)

Код Найменування згідно з Класифікацією 
фінансування бюджету Усього Загальний фонд

Спеціальний фонд

Фінансування за типом кредитора



до рішення обла

Код 
бюджету

Назва місцевого бюджету адміністративно-
територіальної одиниці

Затверджено в 
бюджеті Зміни  (+,-)  

1 2 3 4

14201100000 Бюджет міста Миколаєва 222 486 600 -54 460 200
14202100000 Бюджет міста Вознесенська 32 297 800 -8 776 100
14203100000 Бюджет міста Очакова 11 486 000 -779 300
14204100000 Бюджет міста Первомайська 60 137 800 -18 980 900
14205100000 Бюджет міста Южноукраїнська 6 253 100 -889 100
14301200000 Районний бюджет Арбузинського району 3 943 200 -1 611 700
14302200000 Районний бюджет Баштанського району 26 160 100 -7 517 900
14303200000 Районний бюджет Березанського району 14 008 200 -5 532 600
14304200000 Районний бюджет Березнегуватського району 15 966 400 -3 271 800
14305200000 Районний бюджет Братського району 6 430 700 -1 413 600
14306200000 Районний бюджет Веселинівського району 12 247 300 -3 725 800
14307200000 Районний бюджет Вознесенського району 14 965 500 -684 900
14308200000 Районний бюджет Врадіївського району 11 602 700 -4 480 200
14309200000 Районний бюджет Доманівського району 7 438 600 -2 281 000
14310200000 Районний бюджет Єланецького району 9 082 300 -2 361 800
14311200000 Районний бюджет Вітовського району 35 068 900 -13 203 500
14312200000 Районний бюджет Казанківського району 13 977 500 -3 882 200
14313200000 Районний бюджет Кривоозерського району 4 392 800 -2 577 600
14314200000 Районний бюджет Миколаївського району 18 174 200 -5 803 900
14315200000 Районний бюджет Новобузького району 17 849 300 -6 486 300
14316200000 Районний бюджет Новоодеського району 26 453 900 -9 927 100
14317200000 Районний бюджет Очаківського району 10 226 500 -2 578 000
14318200000 Районний бюджет Первомайського району 8 620 700 -2 471 700
14319200000 Районний бюджет Снігурівського району 13 086 400 -7 480 200

Разом 602 356 500 -171 177 400

облдержадміністрації Вадим І

Додаток 5

Уточнений розподіл обсягу субвенції  

з місцевого бюджету (КПКВКМБ 3719210)   на надання пільг та житлових субсидій н
оплату електроенергії, природного газу, послуг тепло-, водопостачання і водовідведенн
плати (утримання будинків і споруд та прибудинкових територій), управління багато
будинком, поводження з побутовими відходами (вивезення побутових відходів) та вив
нечистот, внесків за встановлення, обслуговування та заміну вузлів комерційного об

теплової енергії, абонентського обслуговування для споживачів комунальних послуг, щ
у багатоквартирних будинках за індивідуальними договорами за рахунок відповідно

державного бюджету на 2019 рік

Директор департаменту фінансів



асної ради

(грн)
Всього з 

урахуванням  
змін

5

168 026 400
23 521 700
10 706 700
41 156 900
5 364 000
2 331 500

18 642 200
8 475 600

12 694 600
5 017 100
8 521 500

14 280 600
7 122 500
5 157 600
6 720 500

21 865 400
10 095 300
1 815 200

12 370 300
11 363 000
16 526 800
7 648 500
6 149 000
5 606 200

431 179 100

ІЩЕНКО

аселенню на 
ня, квартирної 
оквартирним 
езення рідких 
бліку води та 
що надаються 
ої субвенції з 



Додаток 6
до рішення обл

підготовку і 
проведення 
місцевих 
виборів

1 2 3 4

14302200000 Районний бюджет Баштанського району 222 870 222 400

14304200000 Районний бюджет Березнегуватського району 761 360 759 600

14305200000 Районний бюджет Братського району 215 320 213 900
14307200000 Районний бюджет Вознесенського району 176 800 176 500

14310200000 Районний бюджет Єланецького району 193 120 192 900
14311200000 Районний бюджет Вітовського району 259 300 258 800
14314200000 Районний бюджет Миколаївського району 220 600 220 300

14315200000 Районний бюджет Новобузького району 1 146 700 1 144 500

14316200000 Районний бюджет Новоодеського району 191 620 191 400

14318200000 Районний бюджет Первомайського району 301 440 301 000

14319200000 Районний бюджет Снігурівського району 1 282 170 1 279 400

Разом: 4 971 300 4 960 700

Директор департаменту 
фінансів облдержадміністрації

Розподіл обсягу субвенції
з місцевого бюджету (КПКВКМБ 3719620) на проведення виборів депутатів мі

сільських, селищних, міських  голів за рахунок відповідної субвенції з державн
2019 рік  

Код 
бюджету

Назва місцевого бюджету адміністративно-
територіальної одиниці

Обсяг 
субвенції 

на        
2019 рік

у тому 



ласної ради

(грн)

виготовлення 
органами ведення 

Державного 
реєстру виборців 
списків виборців 

та іменних 
запрошень для 
підготовки і 
проведення  

місцевих виборів

5

470

1 760

1 420

300

220

500

300

2 200

220

440

2 770

10 600

Вадим ІЩЕНКО

ісцевих рад та 
ого бюджету на 

числі на:



Додаток 7
до рішення обласно

Код бюджету Назва місцевого бюджету Загальний фонд Спеціальниц 
фонд

1 2 3 4

14201100000 Бюджет міста Миколаєва 1 529 345

14203100000 Бюджет міста Очакова 1 019 564

Разом 1 529 345 1 019 564

облдержадміністрації

 субвенції з місцевого бюджету (КПКВКМБ 0819242) на виплату грошової компе
для отримання жилі приміщення для внутрішньо переміщених осіб, які захищал

суверенітет та територіальну цілісність України і брали безпосередню участь в ан
операції, забезпеченні її проведення, перебуваючи безпосередньо в районах анти

операції у період її проведення, у здійсненні заходів із забезпечення національної б
відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луган

забезпеченні їх здійснення, перебуваючи безпосередньо в районах та у період здійс
заходів, та визнані особами з інвалідністю внаслідок війни III групи відповідно д
частини другої статті 7 або учасниками бойових дій відповідно до пунктів 19-20 
статті 6 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального за

потребують поліпшення житлових умов за рахунок відповідної субвенції з держав
2019 рік

Розподіл обсягу 

Директор департаменту фінансів



Продовження   додатка  5 
до рішення обласної ради

від 21 грудня 2018 року №28

Назва місцевого бюджету 

2

Бюджет міста Миколаєва

Бюджет міста Очакова

Разом

страції

ісцевого бюджету (КПКВКМБ 0
ня жилі приміщення для внутрі
територіальну цілісність Украї
езпеченні її проведення, перебу
од її проведення, у здійсненні за
мування збройної агресії Російс
х здійснення, перебуваючи безпо
изнані особами з інвалідністю в
гої статті 7 або учасниками бойо
кону України «Про статус ветер
оліпшення житлових умов за ра

Розп

ртаменту фінансів

ої ради

(грн)

Всього 

5

1 529 345

1 019 564

2 548 909

Вадим ІЩЕНКО

нсації за належні 
ли незалежність, 
нтитерористичній 
итерористичної 
безпеки і оборони, 
нській областях, 
снення зазначених 
до пунктів 11-14 
частини першої 
ахисту», та які 
вного бюджету, на 



Додаток 8
до рішення обласної ради

(грн)

Код бюджету Назва місцевого бюджету адміністративно-
територіальної одиниці Обсяг субвенції

1 2 3

14202100000 Бюджет міста Вознесенська 858 057
14204100000 Бюджет міста Первомайська 1 317 966
14205100000 Бюджет міста Южноукраїнська 578 230
14301200000 Районний бюджет Арбузинського району 901 244

Разом 3 655 497

облдержадміністрації Вадим ІЩЕНКО

Розподіл обсягу субвенції  

з місцевого бюджету (КПКВКМБ 0819241)   на виплату грошової компенсації за належні 
для отримання жилі приміщення для сімей осіб, визначених абзацами 5 - 8 пункту 1 статті 
10 Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту", для осіб 

з інвалідністю I - II групи, яка настала внаслідок поранення, контузії, каліцтва або 
захворювання, одержаних під час безпосередньої участі в антитерористичній операції, 
забезпеченні її проведення, здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і 
оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та 

Луганській областях, забезпеченні їх здійснення, визначених пунктами 11 - 14 частини 
другої статті 7 Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального 

захисту", та які потребують поліпшення житлових умов за рахунок відповідної субвенції з 
державного бюджету на 2019 рік

Директор департаменту фінансів



Додаток 9
до рішення обласної ради

(грн)

1 2 3
14201100000 Бюджет міста Миколаєва 1 177 205
14202100000 Бюджет міста Вознесенська 588 602
14203100000 Бюджет міста Очакова 196 201
14301200000 Районний бюджет Арбузинського району 196 201
14302200000 Районний бюджет Баштанського району 1 275 305
14304200000 Районний бюджет Березнегуватського району 1 667 707
14305200000 Районний бюджет Братського району 1 471 506
14306200000 Районний бюджет Веселинівського району 981 004
14307200000 Районний бюджет Вознесенського району 98 100
14308200000 Районний бюджет Врадіївського району 588 602
14309200000 Районний бюджет Доманівського району 490 502
14310200000 Районний бюджет Єланецького району 1 177 205
14311200000 Районний бюджет Вітовського району 784 803
14312200000 Районний бюджет Казанківського району 490 502
14313200000 Районний бюджет Кривоозерського району 686 703
14314200000 Районний бюджет Миколаївського району 490 502
14315200000 Районний бюджет Новобузького району 981 004
14316200000 Районний бюджет Новоодеського району 1 471 506
14317200000 Районний бюджет Очаківського району 196 201
14318200000 Районний бюджет Первомайського району 1 863 908
14319200000 Районний бюджет Снігурівського району 1 079 104
14501000000 Бюджет Куцурубської сільської об’єднаної

територіальної громади
490 502

Розподіл обсягу субвенції
з місцевого бюджету (КТПКВКМБ 0619360) на реалізацію заходів, 

спрямованих на підвищення якості освіти за рахунок відповідної субвенції з 
державного бюджету на 2019 рік

Назва місцевого бюджету адміністративно-
територіальної одиниці

Код 
бюджету Обсяг субвенції



Продовження додатка 9 
до рішення обласної ради

1 2 3

Назва місцевого бюджету адміністративно-
територіальної одиниці

Код 
бюджету Обсяг субвенції

14502000000 Бюджет Баштанської міської об’єднаної
територіальної громади

686 703

14503000000 Бюджет Олександрівської селищної об’єднаної
територіальної громади

294 301

14504000000 Бюджет Веселинівської селищної об’єднаної
територіальної громади

686 703

14505000000 Бюджет Воскресенської селищної об’єднаної
територіальної громади

98 100

14506000000 Бюджет Доманівської селищної об’єднаної
територіальної громади

196 201

14508000000 Бюджет Веснянської сільської об’єднаної
територіальної громади

98 100

14509000000 Бюджет Кам’яномостівської сільської
об’єднаної територіальної громади

392 402

14510000000 Бюджет Благодатненської сільської об’єднаної
територіальної громади

294 301

14512000000 Бюджет Галицинівської сільської об’єднаної
територіальної громади

98 100

14513000000 Бюджет Коблівської сільської об’єднаної
територіальної громади

196 201

14514000000 Бюджет Михайлівської сільської об’єднаної
територіальної громади

294 301

14517000000 Бюджет Прибужанівської сільської об’єднаної
територіальної громади

588 602

14519000000 Бюджет Шевченківської сільської об’єднаної
територіальної громади

294 301

14520000000 Бюджет Дорошівської сільської об’єднаної
територіальної громади

196 201

14525000000 Бюджет Казанківської селищної об’єднаної
територіальної громади

490 502

14528000000 Бюджет Арбузинської селищної об’єднаної
територіальної громади

196 201

Разом 23 544 095

облдержадміністрації Вадим ІЩЕНКО
Директор департаменту фінансів
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