
 

 
 

 
МИКОЛАЇВСЬКА ОБЛАСНА РАДА 

 
Р І Ш Е Н Н Я 

 
27 липня 2017 року № 8 

Миколаїв   
 
 
 
 
Про  внесення  змін до обласного      
бюджету Миколаївської області на 
2017 рік 

Чотирнадцята позачергова сесія  
сьомого скликання                 

                          
   
 
 

Відповідно до пункту 17 частини першої статті 43 Закону України «Про 
місцеве самоврядування в Україні», статті 78 та пункту 33 розділу VI 
"Прикінцевих та перехідних положень"  Бюджетного кодексу України, 
заслухавши інформацію виконуючого обов’язки директора департаменту 
фінансів облдержадміністрації Трайтлі О.О.  щодо необхідності  внесення змін 
до обласного бюджету Миколаївської області на 2017 рік,  обласна рада  

 
 

ВИРІШИЛА: 
 
 

1. Взяти до відома інформацію виконуючого обов’язки директора 
департаменту фінансів облдержадміністрації Трайтлі О.О. щодо необхідності  
внесення змін до обласного бюджету Миколаївської області на 2017 рік. 

 
2. Внести зміни до дохідної частини загального фонду обласного бюджету: 
 
2.1. Відповідно до Закону України "Про внесення змін до Закону України 

"Про Державний бюджет України на 2017 рік" від 13 липня 2017 року:  
 
зменшити: 
 
обсяг субвенції з державного бюджету  місцевим бюджетам на виплату 

державної соціальної допомоги на дітей-сиріт та дітей, позбавлених 
батьківського піклування, грошового забезпечення батькам-вихователям і 
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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 
(КБКД 41035800) на суму 3 382,1 тис.гривень; 

 
збільшити: 
 
обсяг субвенції з державного бюджету  місцевим бюджетам на надання 

пільг та житлових субсидій населенню на оплату електроенергії, природного 
газу, послуг тепло-, водопостачання і водовідведення, квартирної плати 
(утримання будинків і споруд та прибудинкових територій), вивезення 
побутового сміття та рідких нечистот (КБКД 41030800) на суму 
249 829,7 тис.гривень; 

 
обсяг субвенції з державного бюджету  місцевим бюджетам на 

відшкодування вартості лікарських засобів для лікування окремих захворювань 
(КБКД 41033600) на суму 5 943,2 тис.гривень; 

 
затвердити: 
 
обсяг субвенції з державного бюджету  місцевим бюджетам на 

будівництво/ капітальний ремонт/ реконструкцію малих групових будинків, 
будинків підтриманого проживання, будівництво/придбання житла для дитячих 
будинків сімейного типу, соціального житла для дітей-сиріт, дітей, позбавлених 
батьківського піклування, осіб з їх числа, виготовлення проектно-кошторисної 
документації у сумі 19 542,8 тис.гривень. 

 
2.2. Відповідно до розпорядження Кабінету Міністрів України від 12 липня 

2017 року № 458-р «Про перерозподіл обсягу субвенції з державного бюджету 
місцевим бюджетам на придбання ангіографічного обладнання у                                                        
2017 році» зменшити обсяг субвенції з державного бюджету місцевим 
бюджетам на придбання ангіографічного обладнання (КБКД 41033500) на суму 
4 457,4 тис.гривень. 

 
2.3. Відповідно до розпорядження Кабінету Міністрів України від 04 липня 

2017 року № 411-р "Про перерозподіл обсягу субвенції з державного бюджету 
місцевим бюджетам на надання державної підтримки особам з особливими 
освітніми потребами у 2017 році" збільшити обсяг субвенції з державного 
бюджету місцевим бюджетам на надання державної підтримки особам з 
особливими освітніми потребами (КБКД 41035400) на суму 3 915,4 тис.гривень. 
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3. Внести зміни до дохідної частини спеціального фонду обласного 

бюджету: 
 
3.1. Відповідно до пункту 33 розділу VI "Прикінцевих та перехідних 

положень" Бюджетного кодексу України затвердити надходження 
(КБКД 19020000)  для фінансового забезпечення реалізації заходів, визначених 
пунктом 33 розділу VI "Прикінцеві та перехідні положення" Бюджетного 
кодексу України,  в сумі 448 000,0 тис.гривень (додаток 1).            

 
3.2. Відповідно до рішення Вознесенської міської ради від 23 червня 

2017 року  № 5  "Про внесення змін до рішення Вознесенської міської ради 
від 23 грудня 2016 року № 4 "Про бюджет міста Вознесенськ на 2017 рік" 
затвердити субвенцію з міського бюджету м. Вознесенська обласному бюджету 
для забезпечення співфінансування інвестиційного проекту "Будівництво 
спортивного залу Вознесенської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 7 з 
прибудовою харчоблоку по вул. Шевченка, 14, м. Вознесенськ Миколаївської 
області" (КБКД 41035000) на суму 79,8 тис.гривень. 

 
4. Затвердити  зміни обсягу доходів загального  фонду  обласного бюджету  

в  сумі  271 391,6 тис. гривень,  спеціального фонду обласного бюджету в  сумі  
448 079,8 тис. гривень (додаток 1). 

 
5. Внести зміни до видаткової частини загального фонду обласного 

бюджету (додаток 2). 
 
5.1. Зменшити видатки із загального фонду обласного бюджету по 

головних розпорядниках коштів: 
 

  5.1.1. Департаменту фінансів 
облдержадміністрації  
у тому числі: 

 
- на 

 
3382,1тис.грн., 

 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 
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патронатного вихователя 
(КПКВКМБ 7618480), 

 
- на 

 
3382,1 тис.грн. 

 
5.2. Збільшити видатки із загального фонду обласного бюджету по 

головних розпорядниках коштів: 
 

5.2.1. Управлінню охорони здоров’я 
облдержадміністрації 
у тому числі: 

 
- на 

 
5 943,2 тис.грн., 

 за рахунок субвенції з державного 
бюджету  місцевим бюджетам на 
відшкодування вартості лікарських 
засобів для лікування окремих 
захворювань (КПКВКМБ 1418660),  
 

 
 
 
 
- на 

 
 
 
 

5 943,2 тис.грн. 

5.2.2. Службі у справах дітей 
облдержадміністрації 
у тому числі: 

 
- на 

 
19 542,8 тис.грн., 

 за рахунок субвенції з державного 
бюджету  місцевим бюджетам на 
будівництво/ капітальний ремонт/ 
реконструкцію малих групових 
будинків, будинків підтриманого 
проживання, будівництво/придбання 
житла для дитячих будинків 
сімейного типу, соціального житла 
для дітей-сиріт, дітей, позбавлених 
батьківського піклування, осіб з їх 
числа, виготовлення проектно-
кошторисної документації 
(не розподілена) 
(КПКВКМБ 2018690), 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- на 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

19 542,8 тис.грн. 

  5.2.3. Департаменту освіти  і науки 
облдержадміністрації  
у тому числі: 

 
- на 

 
3915,4 тис.грн., 

 за рахунок субвенції з державного 
бюджету  місцевим бюджетам на 
надання державної підтримки особам 
з особливими освітніми потребами 
(КПКВКМБ 1018630) 
 

 
 
 
 
- на 

 
 
 
 

3915,4 тис.грн. 

  5.2.4. Департаменту фінансів 
облдержадміністрації  
у тому числі: 

 
- на 

 
249 829,7 тис.грн., 
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 за рахунок субвенції з державного 

бюджету  місцевим бюджетам на 
надання пільг та житлових субсидій 
населенню на оплату електроенергії, 
природного газу, послуг тепло-, 
водопостачання і водовідведення, 
квартирної плати (утримання 
будинків і споруд та прибудинкових 
територій), вивезення побутового 
сміття та рідких нечистот 
(КПКВКМБ 7618320) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- на 

      
 
 
 
 
 
 
 
 
 

249 829,7 тис.грн. 
 

 6. З метою забезпечення ефективного використання субвенцій з 
державного та обласного бюджетів внести зміни до обсягів міжбюджетних 
трансфертів місцевим бюджетам області: 

 
6.1. Зменшити  на 3 382,1 тис. гривень та затвердити уточнений розподіл 

обсягу субвенції з державного бюджету (КПКВКМБ 7618480) 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 на 2017 рік 
(додаток 3). 

 
6.2. Збільшити на 249 829,7 тис. гривень та затвердити уточнений 

розподіл обсягу субвенції з державного бюджету (КПКВКМБ 7618320) на 
надання пільг та житлових субсидій населенню на оплату електроенергії, 
природного газу, послуг тепло-, водопостачання і водовідведення, квартирної 
плати (утримання будинків і споруд та прибудинкових територій), вивезення 
побутового сміття та рідких нечистот на 2017 рік  (додаток 4). 

 
6.3. Збільшити на 5 943,2 тис. гривень та затвердити уточнений розподіл 

обсягу субвенції з державного бюджету (КПКВКМБ 1418660) на 
відшкодування вартості лікарських засобів для лікування окремих захворювань 
на 2017 рік  (додаток 5). 

 
6.4. Збільшити на 3915,4 тис. гривень та затвердити уточнений розподіл 

обсягу субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам 
(КПКВКМБ 1018630) на надання державної підтримки особам з особливими 
освітніми потребами на 2017 рік (додаток 6). 
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6.5. Затвердити уточнений розподіл обсягу субвенції з обласного бюджету 

місцевим бюджетам (КПКВКМБ 0118801) на співфінансування  впровадження 
проектів-переможців обласного конкурсу проектів та програм розвитку 
місцевого самоврядування 2016 року на 2017 рік (додаток 7). 

 
7. Внести зміни до видаткової частини спеціального фонду обласного 

бюджету (додаток 2).  
 
7.1. Збільшити видатки із спеціального фонду обласного бюджету по 

головному розпоряднику коштів: 
 
7.1.1.  Управлінню інфраструктури 

облдержадміністрації 
у тому числі: 

 
- на 

 
448 000,0 тис.грн., 

  КПКВКМБ 5116680 "Здійснення 
заходів в рамках проведення 
експерименту з розвитку 
автомобільних доріг загального 
користування в усіх областях та 
м.Києві, а також дорожньої 
інфраструктури у м.Києві" 
 

 
 
 
 
 
 
- на 

 
 
 
 
 
 

448 000,0 тис.грн. 

 
8. Внести зміни до видаткової частини бюджету розвитку спеціального 

фонду обласного бюджету по головних розпорядниках коштів, які визначено 
додатками 3, 13 рішення обласної ради від 27 квітня 2017 року № 21 "Про 
внесення змін до обласного бюджету Миколаївської області на 2017 рік" 
(додаток 2).  

 
8.1. Зменшити видатки бюджету розвитку спеціального фонду обласного 

бюджету:  
8.1.1.  Управлінню капітального 

будівництва облдержадміністрації 
у тому числі: 

 
- на 

 
4500,0 тис.грн., 

  КПКВКМБ 4710170 "Організаційне, 
інформаційно-аналітичне та 
матеріально-технічне забезпечення 
діяльності обласної ради, районної 
ради, районної у містi ради (у разі її 
створення), міської, селищної, 
сільської рад" 

 
 
 
 
 
 
- на 

 
 
 
 
 
 

4500,0 тис.грн. 
8.1.2.  Управлінню охорони здоров’я 

облдержадміністрації 
у тому числі: 
 

 
- на 

 
4 457,4 тис.грн., 
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  КПКВКМБ 1412226 "Придбання 

ангіографічного обладнання",             
у тому числі за рахунок субвенції з 
державного бюджету місцевим 
бюджетам на придбання 
ангіографічного обладнання, 

 
 
 
 
 
- на 

 
 
 
 
 

4 457,4 тис.грн. 
 
8.2. Збільшити видатки бюджету розвитку спеціального фонду обласного 

бюджету:  
 
8.2.1.  Управлінню інфраструктури 

облдержадміністрації 
у тому числі: 

 
- на 

 
2100,0 тис.грн., 

  КПКВКМБ  5116650 "Утримання та 
розвиток інфраструктури доріг" 

 
- на 

 
2100,0 тис.грн. 

 
8.2.2.  Департаменту соціального захисту    

населення облдержадміністрації     
у тому числі: 

 
- на 

 
2400,0 тис.грн., 

  КПКВКМБ 1516320 "Надання 
допомоги у вирішенні житлових 
питань", із них: 

 
 
- на 

 
 

2400,0 тис.грн. 
  КПКВКМБ 1516324 " Будівництво та 

придбання житла для окремих 
категорій населення" 
 

 
 
- на 

 
 

2400,0 тис.грн. 

8.2.3.  Департаменту освіти і  науки 
облдержадміністрації 

 
- на 

 
528,0 тис.грн., 

  за рахунок залишку коштів освітньої 
субвенції з державного бюджету 
місцевим бюджетам, що утворився на 
початок бюджетного періоду, 
у тому числі: 

 
 
 
- на 

 
 
 

 528,0 тис.грн., 

  за КПКВКМБ 1011220 "Інші освітні 
програми", із них: 

 
- на 

 
528,0 тис.грн. 

  КПКВКМБ 1011225 "Придбання в 
установленому порядку автобусів для 
поповнення та оновлення парку 
шкільних автобусів для сільської 
місцевості" 
 

 
 
 
 
- на 

 
 
 
 

528,0 тис.грн. 

8.2.4.  Управлінню капітального 
будівництва облдержадміністрації 

 
- на 

 
79,8 тис.грн. 

  у тому числі: 
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  КПКВКМБ 4716330 "Проведення 

невідкладних відновлювальних робіт, 
будівництво та реконструкція 
загальноосвітніх навчальних 
закладів", у тому числі за рахунок 
субвенції з міського бюджету 
м. Вознесенська обласному бюджету 
для забезпечення співфінансування 
інвестиційного проекту "Будівництво 
спортивного залу Вознесенської 
загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів 
№ 7 з прибудовою харчоблоку по 
вул. Шевченка, 14, м. Вознесенськ 
Миколаївської області 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- на 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

79,8 тис.грн. 
 
9. Внести зміни до додатків 2, 3 рішення обласної ради від 27 квітня 

2017 року № 21 "Про внесення змін до обласного бюджету Миколаївської 
області на 2017 рік" по головному розпоряднику коштів -  департаменту освіти і  
науки облдержадміністрації за  КПКВКМБ 1018802 "Субвенція з обласного 
бюджету місцевим бюджетам  на оновлення матеріально – технічної бази та 
упровадження енергозберігаючих технологій в опорних школах 
(нерозподілена)" та викласти у такій редакції: 

КПКВКМБ 1018802 "Субвенція з обласного бюджету місцевим бюджетам  
на оновлення матеріально – технічної бази та упровадження енергозберігаючих 
технологій в опорних школах. Надання фінансової підтримки загальноосвітнім 
навчальним закладам  області, які беруть участь у пілотних проектах таких, як 
новий освітній простір, нова українська школа (не розподілена)". 

 
6. Внести зміни до додатка 16 рішення обласної ради від 27 квітня 

2017 року № 21 "Про внесення змін до обласного бюджету Миколаївської 
області на 2017 рік" по головному розпоряднику коштів -  департаменту освіти і  
науки облдержадміністрації за  КПКВКМБ 1018802 назву заходу "на оновлення 
матеріально - технічної бази сучасними засобами навчання, кабінетами 
прородничо - математичного циклу, комп`ютерними комплексами та 
мультимедійним обладнанням (субвенція  з обласного бюджету місцевим 
бюджетам  на оновлення матеріально – технічної бази та упровадження 
енергозберігаючих технологій в опорних школах (не розподілена)" викласти у 
такій редакції: 

КПКВКМБ 1018802 "на оновлення матеріально - технічної бази 
сучасними засобами навчання, кабінетами прородничо - математичного циклу, 
комп`ютерними комплексами та мультимедійним обладнанням. Надання 
фінансової підтримки загальноосвітнім навчальним закладам  області, які 
беруть участь у пілотних проектах таких, як нова українська школа (субвенція з 
обласного бюджету місцевим бюджетам  на оновлення матеріально – технічної 
бази та упровадження енергозберігаючих технологій в опорних школах. 
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Надання фінансової підтримки загальноосвітнім навчальним закладам  області, 
які беруть участь у пілотних проектах таких, як новий освітній простір, нова 
українська школа (не розподілена)". 

 
10.  Змінити назву об’єктів, видатки на які 2017 року будуть проводитися 

за рахунок коштів бюджету розвитку по головному розпоряднику коштів – 
управлінню капітального будівництва облдержадміністрації, які визначено 
додатком 13 рішення обласної ради від 27 квітня 2017 року № 21 "Про внесення 
змін до обласного бюджету Миколаївської області на 2017 рік": 

 
з  "Реконструкція Миколаївської загальноосвітньої школи-

інтернату № 3 І-ІІІ ступенів Миколаївської обласної ради по 
вул. 1 Слобідська, 74, м.Миколаїв (І черга) (в тому числі 
виготовлення проектно-кошторисної документації та проведення 
експертизи)"  

 
на  "Реконструкція Миколаївської загальноосвітньої школи-

інтернату № 3 І-ІІІ ступенів Миколаївської обласної ради по 
вул. 1 Слобідська, 74, м.Миколаїв (в тому числі коригування 
проектно-кошторисної документації та проведення експертизи)"; 

 
з  "Реконструкція виробничого корпусу  Рацинської спеціальної  

загальноосвітньої  школи-інтернату Вознесенського району 
Миколаївської обласної ради по вул. Учительська, 6 с.Рацинська 
Дача Вознесенського району Миколаївської області"  

 
на   "Реконструкція виробничого корпусу  Рацинської спеціальної  

загальноосвітньої  школи-інтернату Вознесенського району 
Миколаївської обласної ради, по вул. Учительська, 6 у 
с.Рацинська Дача Вознесенського району Миколаївської області 
(в тому числі коригування проектно-кошторисної документації 
та проведення експертизи)"; 

 
з  "Реконструкція котельні Володимирівської загальноосвітньої 

школи-інтернату І-ІІ ступенів Миколаївської обласної ради "  
 

на  "Технічне переоснащення котельні Володимирівської 
загальноосвітньої школи – інтернату І-ІІ ст. Казанківського 
району Миколаївської області, вул. 50 років Жовтня № 1"; 

 
з  "Реконструкція обласного протитуберкульозного диспансеру по 

вул.Веселинівська, 4 у с.Надбузьке Миколаївського району 
(в тому числі коригування проектно-кошторисної документації та 
проведення експертизи)" 
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на  "Реконструкція Миколаївського обласного протитуберкульозного 

диспансеру по вул. Веселинівській, 4 у с. Надбузьке 
Миколаївського району (в тому числі коригування проектно-
кошторисної документації та проведення експертизи)"; 

 
з  "Реконструкція покрівлі будівлі клініко-токсикологічної 

діагностичної лабораторії по вул. 2-а Екіпажна, 4Б в м.Миколаєві" 
 

на  "Реконструкція покрівлі будівлі клініко-токсилогічної 
діагностичної лабораторії по вул.2 Екіпажна, 4Б в м.Миколаєві"; 

 
з  "Реконструкція системи опалення з встановленням вузла обліку 

тепла 1-го відділення Миколаївського обласного наркологічного 
диспансера по вул.2-а Екіпажна, 4Б в м.Миколаєві" 

 
на  "Реконструкція системи опалення з встановленням вузла обліку 

тепла 1-го відділення Миколаївського обласного наркологічного 
диспансера по вул.2 Екіпажна, 4Б в м.Миколаєві"; 

 
з  "Реконструкція обласного Будинку дитини по вул. Бутоми, 7б, 

м. Миколаїв" 
 

на  "Реконструкція обласного будинку дитини по вул. Бутоми, 7б, 
м. Миколаїв (в тому числі коригування проектно-кошторисної 
документації та проведення експертизи)"; 

 
з  "Миколаївський обласний художній музей ім. В.В. Верещагіна по 

вул.Велика Морська, 47 у м. Миколаєві (реставрація) " 
 

на  "Миколаївський обласний художній музей ім. В.В. Верещагіна по 
вул.Велика Морська, 47 у м. Миколаєві (реставрація). Будівля 
громадського призначення (в тому числі коригування проектно-
кошторисної документації та проведення експертизи)"; 

 
з  "Реконструкція Антонівської загальноосвітньої школи-інтернату 

І-ІІІ ступенів с. Антонівка Новоодеського району" 
 

на  "Реконструкція загальноосвітньої школи-інтернату І-ІІІ ступенів 
в с. Антонівка Новоодеського району"; 

 
з  "Реконструкція котельні та теплових мереж з впровадженням 

енергозберігаючих технологій Лисогірської спеціальної 
загальноосвітньої школи-інтернату  Первомайського району (в 
тому числі  виготовлення  проектно - кошторисної документації)" 
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на  "Реконструкція котельні та теплових мереж з впровадженням 

енергозберігаючих технологій Лисогірської спеціальної 
загальноосвітньої школи-інтернату Первомайського району 
Миколаївської області (в тому числі виготовлення проектно-
кошторисної документації)"; 

 
з  "Будівництво топкової з впровадженням енергозберігаючих 

технологій Новопетрівської спеціальної загальноосвітньої школи-
інтернату  Снігурівського району (в тому числі виготовлення 
проектно – кошторисної документації)" 

 
на  "Будівництво топкової з впровадженням енергозберігаючих 

технологій Новопетрівської спеціальної загальноосвітньої школи-
інтернату Снігурівського району Миколаївської області (в тому 
числі виготовлення проектно-кошторисної документації)". 

 
11.  Змінити назву об’єктів, видатки на які 2017 року будуть проводитися 

за рахунок коштів обласного цільового фонду охорони навколишнього 
природного середовища,  по головному розпоряднику коштів – управлінню 
капітального будівництва облдержадміністрації, які визначено додатком 14 до 
рішення обласної ради від 27 квітня 2017 року № 21 "Про внесення змін до 
обласного бюджету Миколаївської області на 2017 рік": 

 
з  "Реконструкція каналізаційно-насосної станції Миколаївської 

спеціальної загальноосвітньої школи-інтернату №6 I-ІІІ ступенів 
Миколаївської обласної ради по вул. Рибна, 95" 

 
на  "Реконструкція каналізаційної насосної станції Миколаївської 

загальноосвітньої школи інтернату I-ІІІ ступенів № 6 
Миколаївської обласної ради по вул. Рибна, 95 у м.Миколаєві"; 

 
з  "Реконструкція системи водоочищення каналізаційних стічних 

вод з використанням очисних споруд типу "Biotal" за адресою: 
Миколаївська область, м. Новий Буг, вул. Радісна, 42" 

 
на  "Реконструкція системи водоочистки каналізаційних стічних вод 

з використанням очисних споруд типу "BIOTAL" за адресою: 
Миколаївська область, м. Новий Буг, вул. Радісна, 42"; 

 
з  "Реконструкція споруд очищення стічних вод смт Березанка 

Березанського району Миколаївської області" 
 

на  "Реконструкція споруд очищення стічних вод смт.Березанка 
Миколаївської області". 
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 12. Затвердити зміни обсягу видатків загального фонду обласного бюджету 
в сумі 275 849,0 тис.грн., спеціального фонду обласного бюджету в сумі 
444 150,4 тис.гривень (додаток 2).  

 
13. Затвердити зміни на реалізацію регіональних галузевих програм по 

видатках спеціального фонду обласного бюджету у сумі 452 500,0 тис.гривень 
(додаток 8). 

 
14. Збільшити дефіцит загального фонду обласного бюджету на суму 

4457,4 тис. гривень, джерелом покриття якого визначити: 
 
залучення вільного залишку бюджетних коштів на початок року 

(БКФБ 208100) у сумі 528,0 тис. гривень, 
у тому числі за рахунок: 
залишку коштів освітньої субвенції з державного бюджету місцевим 

бюджетам, що утворився на початок бюджетного періоду, - у сумі                                            
528,0 тис. гривень; 

 
зменшення обсягу коштів, що передаються із загального фонду бюджету 

до бюджету розвитку (спеціального фонду) (БКФБ 208400), - в сумі 
3 929,4 тис. гривень, 

з урахуванням залишку коштів освітньої субвенції з державного бюджету 
місцевим бюджетам, що утворився на початок бюджетного періоду, - у сумі                                           
528,0 тис. гривень. 

 
15. Зменшити дефіцит спеціального фонду обласного бюджету на суму 

3929,4 тис. гривень, джерелом покриття якого визначити: 
кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку 

(спеціального фонду) (БКФБ 208400), - в сумі 3 929,4 тис. гривень, 
з урахуванням залишку коштів освітньої субвенції з державного бюджету 

місцевим бюджетам, що утворився на початок бюджетного періоду, - у сумі                                           
528,0 тис. гривень. 

 
16. Додатки 1-8   до цього рішення є його невід’ємною частиною. 
 
17. Контроль  за  виконанням  цього  рішення  покласти   на постійну  

комісію обласної ради з питань регіонального розвитку, планування, бюджету, 
фінансів та інвестицій. 
 
 
 
 
 
Голова обласної ради                                                  В.В. Москаленко 
 



Додаток 1
до рішення обласної ради

             (тис.грн.)

 Всього
в т.ч. 

бюджет 
розвитку

1 2 3 4 5 6
10000000 Податкові надходження 448 000,000 448 000,000
19000000 Інші податки та збори 448 000,000 448 000,000
19020000 Надходження для фінансового забезпечення реалізації заходів,

визначених пунктом 33 розділу VI "Прикінцеві та перехідні
положення" Бюджетного кодексу України

448 000,000 448 000,000

19020200 Кошти, отримані місцевими бюджетами з державного бюджету 448 000,000 448 000,000
40000000 Офіційні трансферти 271 471,400 271 391,600 79,800 79,800
41000000 Від органів державного управління 271 471,400 271 391,600 79,800 79,800
41030000 Субвенції 271 471,400 271 391,600 79,800 79,800
41030800 Субвенцiя з державного бюджету мiсцевим бюджетам на

надання пiльг та житлових субсидiй населенню на оплату
електроенергiї, природного газу, послуг тепло-, водопостачання
i водовiдведення, квартирної плати (утримання будинкiв i
споруд та прибудинкових територiй), вивезення побутового
смiття та рiдких нечистот

249 829,700 249 829,700

27 липня 2017 року № 8

Зміни до доходів  обласного бюджету Миколаївської області на 2017 рік

Код Найменування згідно
 з класифікацією доходів бюджету Всього Загальний 

фонд

Спеціальний фонд



Продовження додатка 1
до рішення обласної ради

27 липня 2017 року № 8
41033500 Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на

придбання ангіографічного обладнання
-4 457,400 -4 457,400

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

5 943,200 5 943,200

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

3 915,400 3 915,400

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

-3 382,100 -3 382,100

Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на
будівництво/капітальний ремонт/реконструкцію малих
групових будинків, будинків підтриманого проживання,
будівництво/придбання житла для дитячих будинків сімейного
типу, соціального житла для дітей-сиріт, дітей, позбавлених
батьківського піклування, осіб з їх числа, виготовлення
проектно-кошторисної документації

19 542,800 19 542,800

41035000 Субвенція з міського бюджету Вознесенської міської ради
обласному бюджету для забезпечення співфінансування
інвестиційного проекту

79,800 79,800 79,800



Продовження додатка 1
до рішення обласної ради

27 липня 2017 року № 8

Всього доходів 719 471,400 271 391,600 448 079,800 79,800

В.о. директора департаменту
фінансів облдержадміністрації О.О.Трайтлі



Додаток 2
до рішення обласної ради
27 липня 2017 року № 8

       (тис.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 
118800 8800 0180 Інші субвенції 0 -100 100
118801 8801 0180 Субвенція з обласного бюджету місцевим

бюджетам на співфінансування
впровадження проектів-
переможців обласного конкурсу проектів
та програм розвитку місцевого
самоврядування 2016 року 0 -100 100
Разом: 0 -100 100

1000000 Департамент освіти і науки 
облдержадміністрації

0,000

1010000 Департамент освіти і науки 
облдержадміністрації

0,000 0,000

1011220 1220 0990 Інші освітні програми 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 528,000 0,000 0,000 0,000 528,000 528,000 528,000
1011225 1225 0990 Придбання в установленому порядку

автобусів для поповнення та оновлення
парку шкільних автобуів для сільської
місцевості

528,000 528,000 528,000 528,000

з них за рахунок залишку освітньої
субвенції:

528,000 0,000 0,000 0,000 528,000 528,000 528,000

1018630 8630 0180 Субвенція з державного бюджету місцевим
бюджетам на надання державної підтримки
особам з особливими освітніми потребами

3915,400 3915,400 3915,400

Разом: 3915,400 3915,400 0,000 0,000 0,000 528,000 0,000 0,000 0,000 528,000 528,000 4443,400

1400000 Управління охоpони здоpов'я  
облдержадміністрації

0,000 0,000

1410000 Управління охоpони здоpов'я  
облдержадміністрації

0,000 0,000

1412220 2220 0763 Інші заходи в галузі охорони здоров'я 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 -4457,400 0,000 0,000 0,000 -4457,400 -4457,400 -4457,400

1412226 2226 0763 Придбання ангіографічного обладнання, 0,000 -4457,400 -4457,400 -4457,400 -4457,400
у т.ч. за рахунок субвенції з державного
бюджету місцевим бюджетам на
придбання ангіографічного обладнання

-4457,400 -4457,400 -4457,400 -4457,400

Зміни до видатків обласного бюджету на 2017 рік

Всього видатки 
споживання

з них:

Всього видатки 
розвитку

Найменування головного розпорядника, 
відповідального виконавця, бюджетної 

програми або напряму видатків
згідно з типовою відомчою/ТПКВКМБ /

ТКВКБМС

Код 
ТПКВКМБ /
ТКВКБМС

Код 
програмної 
класифіка-
ції видатків 

та кредитува-
ння 

місцевих 
бюджетів

оплата праці
комунальні 
послуги та 
енергоносії

з них:

видатки 
споживання

Видатки загального фонду 

Код 
ФКВКБ Разом

Видатки спеціального фонду

оплата 
праці

комунальні 
послуги та 
енергоносії

видатки 
розвитку бюджет 

розвитку

з них:



Продовження  додатка  2
до  рішення обласної  ради
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2

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

Всього видатки 
споживання

з них:

Всього видатки 
розвитку

Найменування головного розпорядника, 
відповідального виконавця, бюджетної 

програми або напряму видатків
згідно з типовою відомчою/ТПКВКМБ /

ТКВКБМС

Код 
ТПКВКМБ /
ТКВКБМС

Код 
програмної 
класифіка-
ції видатків 

та кредитува-
ння 

місцевих 
бюджетів

оплата праці
комунальні 
послуги та 
енергоносії

з них:

видатки 
споживання

Видатки загального фонду 

Код 
ФКВКБ Разом

Видатки спеціального фонду

оплата 
праці

комунальні 
послуги та 
енергоносії

видатки 
розвитку бюджет 

розвитку

з них:

1418660 8660 0180 Cубвенція з державного бюджету місцевим
бюджетам на відшкодування вартості
лікарських засобів для лікування окремих
захворювань

5943,200 5943,200 0,000 5943,200

Разом: 5943,200 5943,200 0,000 0,000 0,000 -4457,400 0,000 0,000 0,000 -4457,400 -4457,400 1485,800

1500000 Департамент соціального захисту 
населення облдержадміністрації

1510000 Департамент соціального захисту 
населення облдержадміністрації

1516320 6320 Надання допомоги у вирішенні житлових
питань

2400,000 0,000 0,000 0,000 2400,000 2400,000 2400,000

1516324 6324 1060 Будівництво та придбання житла для
окремих категорій населення

2400,000 2400,000 2400,000 2400,000

Разом: 2400,000 0,000 0,000 0,000 2400,000 2400,000 2400,000

2000000 Служба у справах дітей 
облдержадміністрації

0,000

2010000 Служба у справах дітей 
облдержадміністрації

0,000 0,000

2018690 8690 0180 Субвенція з державного бюджету місцевим
бюджетам на будівництво/ капітальний
ремонт/ реконструкцію малих групових
будинків, будинків підтриманого
проживання, будівництво/придбання житла
для дитячих будинків сімейного типу,
соціального житла для дітей-сиріт, дітей,
позбавлених батьківського піклування, осіб
з їх числа, виготовлення проектно-
кошторисної документації (не розподілена)

19542,800 0,000 0,000 0,000 19 542,80 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 19542,800

Разом: 19542,800 19542,800 19542,800

4700000 Управління капітального будівництва 
облдержадміністрації

4710000 Управління капітального будівництва 
облдержадміністрації

0,000 0,000

4716330 6330 0921 Проведення невідкладних відновлювальних
робіт, будівництво та реконструкція
загальноосвітніх навчальних закладів

79,800 79,800 79,800 79,800



Продовження  додатка  2
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3

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

Всього видатки 
споживання

з них:

Всього видатки 
розвитку

Найменування головного розпорядника, 
відповідального виконавця, бюджетної 

програми або напряму видатків
згідно з типовою відомчою/ТПКВКМБ /

ТКВКБМС

Код 
ТПКВКМБ /
ТКВКБМС

Код 
програмної 
класифіка-
ції видатків 

та кредитува-
ння 

місцевих 
бюджетів

оплата праці
комунальні 
послуги та 
енергоносії

з них:

видатки 
споживання

Видатки загального фонду 

Код 
ФКВКБ Разом

Видатки спеціального фонду

оплата 
праці

комунальні 
послуги та 
енергоносії

видатки 
розвитку бюджет 

розвитку

з них:

4710170 0170 0111 Організаційне, інформаційно-аналітичне та
матеріально-технічне забезпечення
діяльності обласної ради, районної ради,
районної у містi ради (у разі її створення),
міської, селищної, сільської рад

0,000 -4500,000 -4500,000 -4500,000 -4500,000

Разом: 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 -4420,200 0,000 0,000 0,000 -4420,200 -4420,200 -4420,200

5100000 Управління  інфраструктури 
облдержадміністрації

0,000

5110000 Управління  інфраструктури 
облдержадміністрації

0,000 0,000

5116650 6650 0456 Утримання та розвиток інфраструктури 
доріг

2100,000 2100,000 2100,000 2100,000

5116680 6680 0456 Здійснення заходів в рамках проведення
експерименту з розвитку автомобільних
доріг загального користування в усіх
областях та м.Києві, а також дорожньої
інфраструктури у м.Києві

0,000 448000,000 448000,000 448000,000

Разом: 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 450100,000 448000,000 0,000 0,000 2100,000 2100,000 450100,000

7600000 Департамент фінансів 
облдержадміністрації

7610000 Департамент фінансів 
облдержадміністрації

7618320 8320 0180 Субвенція з державного бюджету місцевим
бюджетам на надання пільг та житлових
субсидій населенню на оплату
електроенергії, природного газу, послуг
тепло-, водопостачання і водовідведення,
квартирної плати (утримання будинків і
споруд та прибудинкових територій),
вивезення побутового сміття та рідких
нечистот

249829,700 249829,700 249829,700
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4

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

Всього видатки 
споживання

з них:

Всього видатки 
розвитку

Найменування головного розпорядника, 
відповідального виконавця, бюджетної 

програми або напряму видатків
згідно з типовою відомчою/ТПКВКМБ /

ТКВКБМС

Код 
ТПКВКМБ /
ТКВКБМС

Код 
програмної 
класифіка-
ції видатків 

та кредитува-
ння 

місцевих 
бюджетів

оплата праці
комунальні 
послуги та 
енергоносії

з них:

видатки 
споживання

Видатки загального фонду 

Код 
ФКВКБ Разом

Видатки спеціального фонду

оплата 
праці

комунальні 
послуги та 
енергоносії

видатки 
розвитку бюджет 

розвитку

з них:

7618480 8480 0180 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

-3382,100 -3382,100 -3382,100

Разом: 246447,600 246447,600 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 246447,600

Всього: 275849,000 256206,200 0,000 0,000 19642,800 444150,400 448000,000 0,000 0,000 -3849,600 -3849,600 719999,400

В.о. директора департаменту
фінансів облдержадміністрації О.О.Трайтлі
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(тис.грн.)

№        
з/п

Назва адміністративно-
територіальних одиниць

Затверджено в 
бюджеті на 

2017 рік
Зміни  (+,-)  

Всього з 
урахуванням 
внесених змін

1 2 3 4 5

1. м. Миколаїв 4552,4 -334,3 4218,1
2. м. Вознесенськ 858,8 -66,6 792,2
3. м. Очаків 392,9 -46,9 346,0
4. м. Первомайськ 2107,2 -300,2 1807,0
5. м. Южноукраїнськ 660,7 -65,9 594,8
6. Арбузинський р-н 1238,7 -83,7 1155,0
7. Баштанський р-н 743,3 -54,9 688,4
8. Березанський р-н 1439,6 -99,8 1339,8
9. Березнегуватський р-н 1578,6 -141,6 1437,0

10. Братський р-н 2629,6 -233,6 2396,0
11. Веселинівський р-н 1317,9 -133,9 1184,0
12. Вознесенський р-н 2024,6 -359,8 1664,8
13. Врадіївський р-н 842,3 -115,6 726,7
14. Доманівський р-н 779,8 -42,8 737,0
15. Єланецький р-н 515,4 -34 481,4
16. Вітовський р-н 898,8 -70,4 828,4
17. Казанківський р-н 1433,4 -150,2 1283,2
18. Кривоозерський р-н 528,5 -56,2 472,3
19. Миколаївський р-н 1499,6 -61,2 1438,4
20. Новобузький р-н 1741,2 -160,4 1580,8
21. Новоодеський р-н 2953,0 -307 2646,0
22. Очаківський р-н 789,4 -78,7 710,7
23. Первомайський р-н 2903,5 -295,5 2608,0
24. Снігурівський р-н 1030,9 -88,9 942,0

Разом 35460,1 -3382,1 32078,0

Додаток 3
до рішення обласної ради

В.о. директора департаменту
                      О.О.Трайтліфінансів облдержадміністрації                              

Уточнений обсяг 
субвенції з державного бюджету (КПКВКМБ 7618480) 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 на 2017рік



27 липня 2017 року № 8

(тис.грн.)

№        
з/п

Назва адміністративно-
територіальних одиниць

Затверджено в 
бюджеті на 

2017 рік
Зміни  (+,-)  

Всього з 
урахуванням 
внесених змін

1 2 3 4 5

1. м. Миколаїв 299682,7 96087,6 395770,3
2. м. Вознесенськ 52427,7 13523,2 65950,9
3. м. Очаків 14441,0 5458,1 19899,1
4. м. Первомайськ 72458,6 18819,3 91277,9
5. м. Южноукраїнськ 12811,7 0,0 12811,7
6. Арбузинський р-н 5002,5 1403,6 6406,1
7. Баштанський р-н 46981,3 10567,1 57548,4
8. Березанський р-н 23281,0 6631,9 29912,9
9. Березнегуватський р-н 25149,9 9910,6 35060,5

10. Братський р-н 10543,4 3332,6 13876,0
11. Веселинівський р-н 20282,7 3786,4 24069,1
12. Вознесенський р-н 26529,3 5529,3 32058,6
13. Врадіївський р-н 22904,6 2714,5 25619,1
14. Доманівський р-н 12872,6 2994,4 15867,0
15. Єланецький р-н 16640,1 3967,4 20607,5
16. Вітовський р-н 56579,9 16819,3 73399,2
17. Казанківський р-н 25351,1 5656,1 31007,2
18. Кривоозерський р-н 4934,4 1790,0 6724,4
19. Миколаївський р-н 28851,3 8275,3 37126,6
20. Новобузький р-н 31750,1 8968,7 40718,8
21. Новоодеський р-н 53842,0 10740,4 64582,4
22. Очаківський р-н 14556,5 5976,2 20532,7
23. Первомайський р-н 15246,6 2725,6 17972,2
24. Снігурівський р-н 14420,5 4152,1 18572,6

Разом 907541,5 249829,7 1157371,2

Додаток 4
до рішення обласної ради

В.о. директора департаменту
                        О.О.Трайтліфінансів облдержадміністрації                              

Уточнений обсяг 

субвенції з державного бюджету (КПКВКМБ 7618320) місцевим бюджетам  на 
надання пільг та житлових субсидій населенню на оплату електроенергії, 

природного газу, послуг тепло-, водопостачання і водовідведення, квартирної 
плати (утримання будинків і споруд та прибудинкових територій), вивезення 

побутового сміття та рідких нечистот на 2017рік



(тис.грн.)

1 2 3 4 5

1. м. Миколаїв 7133,3 2853,3 9986,6

2. м. Вознесенськ 488,6 195,4 684,0

3. м. Первомайськ 772,3 308,9 1081,2

4. м. Южноукраїнськ 454,5 181,8 636,3

5. Арбузинський р-н 220,4 88,1 308,5

6. Баштанський р-н 464,1 185,7 649,8

7. Березанський р-н 357,8 143,1 500,9

8. Березнегуватський р-н 259,2 103,7 362,9

9. Братський р-н 199,6 79,9 279,5

10. Веселинівський р-н 253,8 101,5 355,3

11. Вознесенський р-н 246,2 98,5 344,7

12. Врадіївський р-н 213,3 85,3 298,6

13. Доманівський р-н 251,8 100,7 352,5

14. Єланецький р-н 212,4 85,0 297,4

15. Вітовський р-н 509,3 203,7 713,0

16. Казанківський р-н 240,5 96,2 336,7

17. Кривоозерський р-н 250,3 100,1 350,4

18. Миколаївський р-н 383,5 153,4 536,9

19. Новобузький р-н 397,0 158,8 555,8

20. Новоодеський р-н 430,7 172,3 603,0

21. Очаківський р-н 343,3 102,9 446,2

22. Первомайський р-н 346,5 138,6 485,1

23. Снігурівський р-н 394,3 157,7 552,0

24. отг Куцуруб 35,4 48,6 84,0

Разом 14858,1 5943,2 20801,3

В.о. директора департаменту
фінансів облдержадміністрації  О.О.Трайтлі

Додаток 5
до рішення обласної ради

Всього з 
урахуванням 

внесених змін

Уточнений обсяг 
субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам (КПКВКМБ 1418660) на 

відшкодування вартості лікарських засобів для лікування окремих захворювань 
на  2017 рік

Назва адміністративно-територіальної 
одиниці

№ 
з/п

Затверджено в 
бюджеті на 

2017 рік
Зміни  (+,-)  

27 липня 2017 року № 8



Додаток 6
до рішення обласної ради
27 липня 2017 року № 8

(тис.грн.)

1 2 3 4 5
1. м.Миколаїв 409,585          4 047,902      4 457,487         
2. м.Южноукраїнськ 74,470            -29,445 45,025              
3. Баштанський 37,235            -14,722 22,513              
4. Березнегуватський 74,470            -29,445 45,025              
5. Вітовський 74,470            -29,445 45,025              
6. Новобузький 74,470            -29,445 45,025              

Разом: 744,700         3 915,400     4 660,100        

В.о. директора департаменту
фінансів облдержадміністрації О.О.Трайтлі

Зміни              
(+, -)

Всього з 
урахуванням 

внесених змін

субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам (КПКВКМБ 1018630) на 
надання  державної підтримки особам з особливими освітніми потребами                               

на  2017 рік

Уточнений обсяг 

Назва адміністративно-
територіальної одиниці

№ 
з/п

Затверджено              
на 2017 рік



до рішення обласної ради
27 липня 2017 року № 8

(тис.грн.)

видатки 
споживання

видатки 
розвитку

1 2 3 4 5
1. м.Вознесенськ 75,000 0,000 75,000

у т.ч. Вознесенська міська рада 75,000 75,000

2. Баштанський район 215,158 0,000 215,158
у т.ч. Баштанська міська рада 165,178 165,178

Новоолександрівська сільська рада 49,980 49,980

3. Березнегуватський район 100,000 0,000 100,000
у т.ч. Березнегуватська районна рада 100,000 100,000

4. Вознесенський район 126,300 76,300 50,000
у т.ч. Вознесенська районна рада 76,300 76,300

Бузька сільська рада 50,000 50,000

5. Вітовський район 95,500 0,000 95,500
у т.ч. Шевченківська сільська рада 48,500 48,500

Галицинівська сільська рада 47,000 47,000

6. Кривоозерський район 50,000 0,000 50,000
у т.ч. Красненьківська сільська рада 50,000 50,000

7. Новоодеський район 100,000 55,500 44,500
у т.ч. Новоодеська районна рада 100,000 55,500 44,500

8. Снігурівський район 104,500 0,000 104,500
у т.ч. Снігурівська міська рада 73,500 73,500

Афанасіївська  сільська рада 31,000 31,000

РАЗОМ 866,458 131,800 734,658

В.о. директора департаменту
фінансів облдержадміністрації О.О.Трайтлі

Додаток 7

Уточнений обсяг
субвенції з обласного бюджету місцевим бюджетам (КПКВКМБ 0118801) на 

співфінансування  впровадження проектів-переможців обласного конкурсу проектів та 
програм розвитку місцевого самоврядування 2016 року на 2017 рік

№                
з/п

Назва адміністративно-
територіальних одиниць

Обсяг видатків 
на 2017 рік

у тому числі:



до рішення обласної ради
27 липня 2017 року № 8

(тис. грн.)

Обласні програми:
1500000 Департамент соціального захисту 

населення облдержадміністрації
1510000 Департамент соціального захисту 

населення облдержадміністрації
Комплексна програма
соціального захисту населення
"Турбота" :

2 400,000 2 400,000

1516324 6324 1060 Будівництво та придбання житла для
окремих категорій населення

2400,000 2 400,000

із них: - забезпечення житлом окремих
категорій громадян

2400,000 2 400,000

Разом: 2 400,000 2400,000

5100000 Управління інфраструктури                                     
облдержадміністрації

Спеціальни
й фонд

Разом 
загальний і 
спеціальний 

фонди

Найменування місцевої 
(регіональної) програми/заходу

Зміни до переліку місцевих (регіональних) програм, які фінансуватимуться за рахунок коштів
обласного бюджету  у 2017 році

Додаток 8

Код програмної 
класифікації 
видатків та 

кредитування 
місцевих 
бюджетів

Код 
ТПКВК

МБ /
ТКВКБ

МС

Код 
ФКВКБ

Найменування головного 
розпорядника, відповідального 

виконавця, бюджетної програми або 
напряму видатків

згідно з типовою відомчою/ТПКВКМБ /
ТКВКБМС

Загальний 
фонд



Продовження  додатка  8
до  рішення обласної  ради

27 липня 2017 року № 8

2

Спеціальни
й фонд

Разом 
загальний і 
спеціальний 

фонди

Найменування місцевої 
(регіональної) програми/заходу

Код програмної 
класифікації 
видатків та 

кредитування 
місцевих 
бюджетів

Код 
ТПКВК

МБ /
ТКВКБ

МС

Код 
ФКВКБ

Найменування головного 
розпорядника, відповідального 

виконавця, бюджетної програми або 
напряму видатків

згідно з типовою відомчою/ТПКВКМБ /
ТКВКБМС

Загальний 
фонд

5110000 Управління інфраструктури                                 
облдержадміністрації

Програма розвитку
автомобільних доріг
загального користування
Миколаївської області на 2016-
2018 роки:

450 100,000 450 100,000

5116650 6650 0456 Утримання та розвиток інфраструктури 
доріг

- утримання та розвиток
інфраструктури доріг (придбання
габаритно-вагових комплексів)

2 100,000 2 100,000

5116680 6680 0456 Здійснення заходів у рамках проведення
експеременту з розвитку автомобільних
доріг загального користування в усіх
областях та м.Києві, а також дорожньої
інфраструктури у м.Києві

- здійснення заходів у рамках
проведення експеременту з
розвитку автомобільних доріг
загального користування в усіх
областях та м.Києві, а також
дорожньої інфраструктури у
м.Києві

448 000,000 448 000,000

Разом: 450 100,000 450 100,000

Всього: 452 500,000 452 500,000

В.о. директора департаменту
фінансів облдержадміністрації О.О.Трайтлі
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