Проект

Пpо затвеpдження звіту про виконання
обласного бюджету Миколаївської
області
та
резервного
фонду
непередбачених видатків за 2017 рік

Дев’ятнадцята сесія
сьомого скликання

Відповідно до пункту 17 частини першої статті 43 Закону України «Про
місцеве самоврядування в Україні», частини четвертої статті 80 Бюджетного
кодексу України, з урахуванням розпорядження голови облдержадміністрації
від 31 серпня 2005 року № 245-р «Про внесення змін до механізму
застосування на рівні обласного бюджету Порядку використання коштів
резервного фонду бюджету» (зі змінами, внесеними розпорядженнями
голови облдержадміністрації від 07 вересня 2009 року № 323-р, від 21 червня
2011 року №191-р), заслухавши та обговоривши звіт директора департаменту
фінансів облдержадміністрації Іщенка В.П. про виконання обласного бюджету
Миколаївської області та резервного фонду непередбачених видатків за
2017 рік, обласна рада
ВИРІШИЛА:
1. Затвердити звіт про виконання обласного бюджету Миколаївської
області за 2017 рік по дохідній частині бюджету в сумі
6 039 321,987 тис.гривень, у тому числі: по загальному фонду –
5 408 513,252 тис.гривень, по спеціальному фонду – 630 808,735 тис.гривень;
по видатковій частині бюджету - 5 918 438,845 тис.гривень, із них по
загальному фонду – 5 204 581,228 тис.гривень, по спеціальному фонду –
713 857,617 тис.гривень.
Обсяги повернення до спеціального фонду обласного бюджету кредитів
становили 2 952,496 тис.гривень; обсяги надання кредитів з обласного
бюджету становили 8 097,401 тис.гривень, у тому числі надання кредитів із

2
загального фонду бюджету – 4 000,0 тис.гривень та спеціального фонду
бюджету – 4 097,401 тис.гривень (додатки 1, 2, 3, 4).
2. Взяти до відома, що в процесі виконання обласного бюджету
розпорядження голови обласної державної адміністрації про використання
коштів резервного фонду непередбачених видатків обласного бюджету
не приймались.
3. Зняти з контролю такі рішення обласної ради:
від 22 грудня 2016 року № 12 «Про обласний бюджет Миколаївської
області на 2017 рік»;
від 27 квітня 2017 року № 8 «Пpо затвеpдження звіту про виконання
обласного бюджету Миколаївської області та резервного фонду
непередбачених видатків за 2016 рік»;
від 27 квітня 2017 року № 21 «Про внесення змін до обласного бюджету
Миколаївської області на 2017 рік»;
від 27 липня 2017 року № 8 «Про внесення змін до обласного бюджету
Миколаївської області на 2017 рік»;
від 12 жовтня 2017 року № 28 «Про внесення змін до обласного бюджету
Миколаївської області на 2017 рік»;
від 21 грудня 2017 року № 24 «Про внесення змін до обласного бюджету
Миколаївської області на 2017 рік».
4. 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

Дані
про виконання дохідної частини обласного бюджету Миколаївської області за 2017 рік
(тис.грн.)
Код

Найменування згідно
з класифікацією доходів бюджету

1

2

Разом

Загальний фонд

3

4

10000000 Податкові надходження
11000000 Податки на доходи, податки на прибуток, податки на
збільшення ринкової вартості
11010000 Податок та збір на доходи фізичних осіб
11010100 Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується податковими
агентами, із доходів платника податку у вигляді заробітної
плати
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

970 285,327
698 876,213

742 307,992
698 876,213

622 774,837
489 422,124

622 774,837
489 422,124

64 106,327

64 106,327

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

54 130,740

54 130,740

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

14 728,340

14 728,340

11010900 Податок на доходи фiзичних осiб вiд оподаткування пенсiйних
виплат або щомiсячного довiчного грошового утримання, що
сплачується (перераховується) згiдно з Податковим кодексом
України

387,306

387,306

76 101,376

76 101,376

113,981

113,981

18 075,222

18 075,222

4 461,469

4 461,469

11020700 Податок на прибуток страхових організацій, включаючи
філіали аналогічних організацій, розташованих на території
України

-4,990

-4,990

11020900 Податок на прибуток організацій і підприїмств споживчої
кооперації, кооперативів та громадських об'їднань

11,763

11,763

53 442,363

53 442,363

1,568

1,568

11020000 Податок на прибуток підприємств
11020200 Податок на прибуток підприїмств та фінансових установ
комунальної власності
11020300 Податок на прибуток підприїмств, створених за участю
іноземних інвесторів
11020500 Податок на прибуток іноземних юридичних осіб

11021000 Податок на прибуток приватних підприїмств
11021600 Податок на прибуток фінансових установ, включаючи філіали
аналогічних організацій, розташованих на території України, за
винятком страхових організацій

Спеціальний
фонд
5

227 977,335

12000000 Податки на власність

61,461

61,461

12020000 Податок з власників транспортних засобів та інших самохідних
машин і механізмів

61,461

61,461

12020100 Податок з власників наземних транспортних засобів та інших
самохідних машин і механізмів (юридичних осіб)

60,328

60,328

12020200 Податок з власників наземних транспортних засобів та інших
самохідних машин і механізмів (з громадян)

1,133

1,133

Продовження додатка 1
до рішення обласної ради

Код

Найменування згідно
з класифікацією доходів бюджету

1

2

Разом

13000000 Рентна плата та плата за використання інших природних
ресурсів
13020000 Рентна плата за спеціальне використання води
13020100 Рентна плата за спеціальне використання води (крім рентної
плати за спеціальне використання води водних об’єктів
місцевого значення)
13020300 Рентна плата за спеціальне використання води для потреб
гідроенергетики
13020400 Надходження рентної плати за спеціальне використання води
від підприємств житлово-комунального господарства
13020600 Ретна плата за спеціальне використання води в частині
використання поверхневих вод для потреб водного транспорту
(крім стоянкових і службово-допоміжного флотів)

3

Загальний фонд

Спеціальний
фонд

4

5

43 431,779

43 431,779

39 214,251
32 215,032

39 214,251
32 215,032

495,369

495,369

2 416,231

2 416,231

4 087,619

4 087,619

13030000 Рентна плата за користування надрами

4 152,094

4 152,094

13030100 Рентна плата за користування надрами для видобування
корисних копалин загальнодержавного значення
13070000 Плата за використання інших природних ресурсів

4 152,094

4 152,094

65,434

65,434

13070200 Плата за спеціальне використання рибних та інших водних
ресурсів
19000000 Інші податки та збори

65,434

65,434

227 915,874

227 915,874

23 536,625
6 939,679

23 536,625
6 939,679

913,448

913,448

15 683,498

15 683,498

19020000 Надходження для фінансового забезпечення реалізації заходів,
визначених пунктом 33 розділу VI "Прикінцеві та перехідні
положення" Бюджетного кодексу України

204 379,153

204 379,153

19020200 Кошти, отримані місцевими бюджетами з державного бюджету

204 379,153

204 379,153

19050000 Збір за забруднення навколишнього природного середовища

0,096

0,096

19050200 Інші збори за забруднення навколишнього природного
середовища до Фонду охорони навколишнього природного
середовища

0,101

0,101

19050300 Надходження від сплати збору за забруднення навколишнього
природного середовища фізичними особами

-0,005

-0,005

19010000 Екологічний податок
19010100 Надходження від викидів забруднюючих речовин в атмосферне
повітря стаціонарними джерелами забруднення
19010200 Надходження від скидів забруднюючих речовин безпосередньо
у водні об'єкти
19010300 Надходження від розміщення відходів у спеціально відведених
для цього місцях чи на об’єктах, крім розміщення окремих
видів відходів як вторинної сировини

20000000 Неподаткові надходження
21000000 Доходи від власності та підприємницької діяльності

246 592,969
369,646

31 109,409
34,214

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

13,254

13,254

21010300 Частина чистого прибутку (доходу) комунальних унітарних
підприємств та їх об'єднань, що вилучається до відповідного
місцевого бюджету
21080000 Інші надходження

13,254

13,254

20,960

20,960

2

215 483,560
335,432

Продовження додатка 1
до рішення обласної ради

Код

Найменування згідно
з класифікацією доходів бюджету

Разом

Загальний фонд

Спеціальний
фонд

1

2

3

4

5

21080500 Інші надходження

21081100 Адміністративні штрафи та інші санкції

20,280
0,680

20,280
0,680

21110000 Надходження
коштів
від
відшкодування
втрат
сільськогосподарського і лісогосподарського виробництва

335,432

22000000 Адміністративні збори та платежі, доходи від некомерційної
господарської діяльності

29 785,610

29 785,610

22010000 Плата за надання адміністративних послуг

26 074,610

26 074,610

22010500 Плата за ліцензії на виробництво спирту етилового, коньячного
і плодового, алкогольних напоїв та тютюнових виробів

21,940

21,940

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

2,340

2,340

22010700 Плата за ліцензії на право експорту, імпорту алкогольними
напоями та тютюновими виробами
22010900 Плата за державну реєстрацію (крім реєстраційного збору за
проведення державної реєстрації юридичних осіб та фізичних
осіб-підприємців)

11,700

11,700

0,021

0,021

22011000 Плата за ліцензії на право оптової торгівлі алкогольними
напоями та тютюновими виробами
22011100 Плата за ліцензії на право роздрібної торгівлі алкогольними
напоями та тютюновими виробами
22011800 Плата за ліцензії та сертифікати, що сплачується ліцензіатами
за місцем здійснення діяльності
22080000 Надходження від орендної плати за користування цілісним
майновим комплексом та іншим державним майном

3 536,120

3 536,120

21 689,655

21 689,655

812,834

812,834

3 552,303

3 552,303

3 552,303

3 552,303

158,697

158,697

1 886,699
71,690

1 289,585
71,690

597,114

1 801,188
1 217,895

1 217,895
1 217,895

583,293

22080400 Надходження від орендної плати за користування цілісним
майновим комплексом та іншим майном, що перебуває в
комунальній власності
22130000 Орендна плата за водні об'єкти (їх частини), що надаються в
користування на умовах оренди Радою міністрів Автономної
Республіки Крим, обласними, районними, Київською та
Севастопольською міськими державними адміністраціями,
місцевими радами
24000000 Інші неподаткові надходження
24030000 Надходження
сум
кредиторської
та
депонентської
заборгованості підприїмств, організацій та установ, щодо яких
минув строк позовної давності
24060000 Інші надходження
24060300 Інші надходження
24060600 Надходження коштів з рахунків виборчих фондів

335,432

0,000

24062100 Грошові стягнення за шкоду, заподіяну порушенням
законодавства про охорону навколишнього природного
середовища внаслідок господарської та іншої діяльності

583,293

583,293

24110000 Доходи від операцій з кредитування та надання гарантій

13,821

13,821

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

13,821

13,821

25000000 Власні надходження бюджетних установ
30000000 Доходи від операцій з капіталом
31000000 Надходження від продажу основного капіталу

214 551,014
2 127,732
2 127,732

3

3,374
3,374

214 551,014
2 124,358
2 124,358

Продовження додатка 1
до рішення обласної ради

Код

Найменування згідно
з класифікацією доходів бюджету

Разом

1

2

3

31020000 Надходження коштів від Державного фонду дорогоцінних
металів і дорогоцінного каміння
31030000 Кошти від відчуження майна, що належить Автономній
Республіці Крим та майна, що перебуває в комунальній
власності
40000000 Офіційні трансферти

3,374

Загальний фонд

Спеціальний
фонд

4

5

3,374

2 124,358

2 124,358

4 709 592,430

4 570 029,931

139 562,499

4 709 592,430
311 117,800
25 782,700

4 570 029,931
311 117,800
25 782,700

139 562,499

250 574,200

250 574,200

34 760,900

34 760,900

4 398 474,630

4 258 912,131

1 663 198,682

1 663 198,682

1 405 950,736

1 405 950,736

102 528,300

102 528,300

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

4 100,600

4 100,600

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

111 143,500

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

20 314,314

20 314,314

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

558,109

558,109

41033800 Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на
модернізацію та оновлення матеріально-технічної бази
професійно-технічних навчальних закладів

330,000

330,000

41033900 Освітня субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам

236 246,300

236 246,300

41034200 Медична субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам

744 822,353

744 822,353

41000000 Від органів державного управління
41020000 Дотації
41020100 Базова дотація
41020200

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

41020600

Стабілізаційна дотація

41030000

Субвенції

41030600

41030800

41031000

Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на
виплату допомоги сім'ям з дітьми, малозабезпеченим сім'ям,
інвалідам з дитинства, дітям-інвалідам, тимчасової державної
допомоги дітям та допомоги по догляду за інвалідами I чи II
групи внаслідок психічного розладу
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
Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на
надання пільг та житлових субсидій населенню на придбання
твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого
газу

4

139 562,499

111 143,500

Продовження додатка 1
до рішення обласної ради

Код

Найменування згідно
з класифікацією доходів бюджету

1

2

Разом
3

Загальний фонд

Спеціальний
фонд

4

5

41034400 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

18 455,139

18 455,139

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

16 903,000

11 137,700

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

5 041,035

5 041,035

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

1 378,467

1 378,467

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

28 744,630

28 744,630

41036100 Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на
виплату грошової компенсації за належні для отримання жилі
приміщення для сімей загиблих осіб, визначених абзацами 5 - 8
пункту 1 статті 10, а також для осіб з інвалідністю I - II групи,
визначених пунктами 11 - 14 частини другої статті 7 Закону
України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального
захисту", та осіб, які втратили функціональні можливості
нижніх кінцівок, інвалідність яких настала внаслідок
поранення, контузії, каліцтва або захворювання, одержаних під
час безпосередньої участі в антитерористичній операції, та
потребують поліпшення житлових умов

13 901,179

13 901,179

41036600 Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на
погашення різниці між фактичною вартістю теплової енергії,
послуг з централізованого опалення, постачання гарячої води,
централізованого
водопостачання
та
водовідведення,
постачання холодної води та водовідведення (з використанням
внутрішньобудинкових
систем),
що
вироблялися,
транспортувалися та постачалися населенню та/або іншим
підприємствам теплопостачання, централізованого питного
водопостачання та водовідведення, які надають населенню такі
послуги, та тарифами, що затверджувалися та/або
погоджувалися органами державної влади чи місцевого
самоврядування

22 653,699

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

2 204,587
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5 765,300

22 653,699

2 204,587

Продовження додатка 1
до рішення обласної ради

Код

Найменування згідно
з класифікацією доходів бюджету

Разом

1

2

3

41035000 Субвенція з районного бюджету Доманівського району
обласному бюджету за рахунок коштів Акмечетського
сільського
бюджету
на
погашення
кредиторської
заборгованості 2016 року по співфінансуванню реконструкції
зовнішньої мережі господарсько-питного та протипожежного
водопостачання села Акмечетські Ставки

3,500

Загальний фонд

Спеціальний
фонд

4

5

3,500

41035000 Субвенція з міського бюджету Баштанської міської ради
обласному
бюджету
на
співфінансування
об’єкта
"Реконструкція дамби-переїзду ставка на території Баштанської
міської ради Баштанського району"

563,860

563,860

41035000 Субвенція обласному бюджету Миколаївської області з
бюджету м. Первомайська на фінансову підтримку
спеціалізованої
дитячо-юнацької
спортивної
школи
олімпійського резерву з веслування на байдарках і каное

291,970

291,970

41035000 Субвенція з районного бюджету Березнегуватського району, за
рахунок коштів Лепетиської сільської ради, обласному
бюджету Миколаївської області на придбання запасних частин
для ремонту апарату анестезії "LЕON" для Миколаївського
обласного клінічного госпіталю ветеранів

35,000

35,000

41035000 Субвенція з районного бюджету Арбузинського району
обласному бюджету на надання фінансової підтримки з
відновлення
аеропортної
діяльності
комунального
підприємства "Миколаївський міжнародний аеропорт"

1 000,000

1 000,000

41035000 Субвенція з районного бюджету Баштанського району
обласному бюджету на надання фінансової підтримки з
відновлення
аеропортної
діяльності
комунального
підприємства "Миколаївський міжнародний аеропорт"

300,000

300,000

41035000 Субвенція з районного бюджету Братського району обласному
бюджету на надання фінансової підтримки з відновлення
аеропортної
діяльності
комунального
підприємства
"Миколаївський міжнародний аеропорт"

1 000,000

1 000,000

41035000 Субвенція з районного бюджету Веселинівського району
обласному бюджету на надання фінансової підтримки з
відновлення
аеропортної
діяльності
комунального
підприємства "Миколаївський міжнародний аеропорт"

500,000

500,000

41035000 Субвенція з районного бюджету Єланецького району
обласному бюджету для надання фінансової підтримки з
відновлення
аеропортної
діяльності
комунального
підприємства "Миколаївський міжнародний аеропорт"

600,000

600,000

41035000 Субвенція з районного бюджету Вітовського району обласному
бюджету на виконання заходів, передбачених обласними
програмами на 2017 рік

1 000,000

1 000,000

41035000 Субвенція з сільського бюджету Галицинівської сільської ради
обласному
бюджету
на
співфінансування
заходів,
передбачених загальнообласними програмами, реалізація яких
здійснюється за рахунок коштів обласного бюджету

2 500,000

2 500,000
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Продовження додатка 1
до рішення обласної ради

Код

Найменування згідно
з класифікацією доходів бюджету

Разом

Загальний фонд

Спеціальний
фонд

1

2

3

4

5

41035000 Субвенція з районного бюджету Казанківського району
обласному бюджету на надання фінансової підтримки з
відновлення
аеропортної
діяльності
комунального
підприємства "Миколаївський міжнародний аеропорт"

900,000

900,000

41035000 Субвенція з районного бюджету Новоодеського району
обласному бюджету на надання фінансової підтримки з
відновлення
аеропортної
діяльності
комунального
підприємства "Миколаївський міжнародний аеропорт"

1 500,000

1 500,000

41035000 Субвенція з районного бюджету Новоодеського району
обласному бюджету за рахунок субвенції з бюджету
Кандибинської сільської ради районному бюджету на надання
фінансової підтримки з відновлення аеропортної діяльності
комунального підприємства "Миколаївський міжнародний
аеропорт"
41035000 Субвенція з районного бюджету Первомайського району
обласному бюджету на надання фінансової підтримки з
відновлення
аеропортної
діяльності
комунального
підприємства "Миколаївський міжнародний аеропорт"

79,378

79,378

1 500,000

1 500,000

41035000 Субвенція з районного бюджету Снігурівського району
обласному бюджету на надання фінансової підтримки з
відновлення
аеропортної
діяльності
комунального
підприємства "Миколаївський міжнародний аеропорт"

1 500,000

1 500,000

41035000 Субвенція з районного бюджету Снігурівського району
обласному бюджету за рахунок коштів міського бюджету міста
Снігурівка
на
нове
будівництво
зовнішніх
мереж
газопостачання
житлових
будинків,
Снігурівської
загальноосвітньої школи (ЗОШ) І-ІІІ ст № 4 та
адміністративних будівель по вул.Суворова, м.Снігурівка
Миколаївської області

400,000

400,000

41035000 Субвенція з міського бюджету міста Миколаєва обласному
бюджету Миколаївської області для надання фінансової
підтримки
обласному
комунальному
підприємству
"Миколаївоблтеплоенерго", в тому числі на погашення
заборгованості по заробітній платі, обов"язкових платежах до
бюджетів та на виконання ремонтних робіт з підготовки до
опалювального сезону 2017-2018 років

10 000,000

10 000,000

41035000 Cубвенція з міського бюджету міста Миколаєва обласному
бюджету Миколаївської області для надання підтримки
обласному
комунальному
підприємству
"Миколаївоблтеплоенерго", в тому числі на погашення
заборгованості по заробітній платі, обов'язкових платежах до
бюджетів та на виконання ремонтних робіт з підготовки до
опалювального сезону 2017-2018 років

10 000,000

10 000,000

41035000 Субвенція з районного бюджету Снігурівського району
обласному бюджету на нове будівництво зовнішніх мереж
газопостачання житлових будинків по вул.Суворова,
м. Снігурівка Миколаївської області

715,193

715,193

41035000 Субвенція з районного бюджету Снігурівського району
обласному бюджету на нове будівництво внутрішніх мереж
газопостачання багатоповерхових житлових будинків по
вул.Суворова, м.Снігурівка Миколаївської області

1 248,384

1 248,384
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41035000 Субвенція з районного бюджету Братського району обласному
бюджету на капітальний ремонт даху Іллічівської ЗОШ І-ІІІ
ступенів у селі Іллічівка Братського району

195,439

195,439

41035000 Субвенція з міського бюджету м. Вознесенськ 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"

79,368

41035000 Субвенція з міського бюджету м.Южноукраїнськ обласному
бюджету на надання фінансової підтримки з відновлення
аеропортної
діяльності
комунального
підприємства
"Миколаївський міжнародний аеропорт" на співфінансування
обласної програми розвитку комунального підприємства
"Миколаївський міжнародний аеропорт"

130,000

130,000

41035000 Субвенція з міського бюджету міста Миколаєва обласному
бюджету на надання фінансової підтримки з відновлення
аеропортної
діяльності
комунального
підприємства
"Миколаївський міжнародний аеропорт"

24 000,000

24 000,000

41035000 Субвенція з районного бюджету Баштанського району
обласному бюджету на співфінансування інвестиційних
програм і проектів регіонального розвитку, що можуть
реалізуватися у 2017 році за рахунок коштів державного фонду
регіонального розвитку, в тому числі: корпус центру дитячої
реабілітації та корпус хоспісу Баштанської центральної
районної лікарні по вул. Ювілейній, 3, м.Баштанка –
реконструкція з добудовою під хоспіс (капітальні трансферти)

300,000

300,000

41035000 Cубвенція з районного бюджету Доманівського району
обласному бюджету на надання фінансової підтримки з
відновлення
аеропортної
діяльності
комунального
підприємства "Миколаївський міжнародний аеропорт"

500,000

500,000

41035000 Cубвенція з районного бюджету Березнегуватського району
обласному бюджету на надання фінансової підтримки з
відновлення
аеропортної
діяльності
комунального
підприємства "Миколаївський міжнародний аеропорт"

1 000,000

1 000,000

41035000 Cубвенції з районного бюджету Кривоозерського району
обласному бюджету Миколаївської області на надання
фінансової підтримки з відновлення аеропортної діяльності
комунального підприємства "Миколаївський міжнародний
аеропорт"
41035000 Cубвенція з районного бюджету Кривоозерського району
обласному
бюджету
на
співфінансування
проекту
"Кривоозерська
центральна
районна
лікарня
по
вул. Шевченка, 59, смт Криве Озеро - реконструкція існуючої
системи електроопалення на енергозберігаючу систему"

1 499,999

1 499,999

23,100

23,100
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41035000 Субвенція з районного бюджету Новоодеського району
обласному бюджету за рахунок субвенції з Бюджету
Баловненської сільської ради районному бюджету на надання
фінансової підтримки з відновлення аеропортної діяльності
комунального підприємства "Миколаївський міжнародний
аеропорт"

102,192

102,192

41035000 Субвенція з районного бюджету Єланецького району
обласному бюджету на співфінансування проекту "Єланецька
гуманітарна гімназія по вул. Горького, 25, смт Єланець –
реконструкція з впровадженням енергозберігаючих заходів з
теплосанації
будівлі
та
встановлення
електричного
теплоакумулюючого опалення

42,174

42,174

41035000 Субвенція з районного бюджету Снігурівського району
обласному бюджету на придбання житла для сімей учасників
антитерористичної операції на сході України, які перебувають
на квартирному обліку

403,000

403,000

41035000 Субвенція з районного бюджету Баштанського району
обласному бюджету за рахунок субвенції Лоцкинської
сільської ради на забезпечення придбання житла для сімей
учасників антитерористичної операції на сході України, які
перебувають на квартирному обліку

150,000

150,000

41035000 Субвенція з сільського бюджету Веснянської сільської ради
Миколаївського району обласному бюджету на придбання
житла для сімей учасників антитерористичної операції на сході
України, які перебувають на квартирному обліку

100,000

100,000

41035000 Субвенція з міського бюджету Баштанської міської ради
обласному бюджету на забезпечення житлом сімей учасників
антитерористичної операції на сході України, які перебувають
на квартирному обліку

864,800

864,800

41035000 Субвенція з сільського бюджету Благодатненської сільської
ради обласному бюджету на придбання житла для сімей
учасників антитерористичної операції на сході України, які
перебувають на квартирному обліку

70,000

70,000

41035000 Субвенція з бюджету Олександрівської селищної ради
Вознесенського району обласному бюджету Миколаївської
області на виконання заходів обласної Програми боротьби з
онкологічними захворюваннями на період до 2019 року

29,987

29,987

41035000 Субвенція з селищного бюджету Ольшанської селищної ради
обласному бюджету для Миколаївського обласного центру
екстреної медичної допомоги та медицини катастроф на
придбання спецсигналу (світлова акустична панель «Стріла 11842LED-150 C/C 12B») для швидкого реагування та
госпіталізації хворих на автомобіль УАЗ бригади 49,
розташованої в смт Ольшанське

14,570

14,570

41035000 Субвенція з міського бюджету м.Южноукраїнська обласному
бюджету на співфінансування видатків на забезпечення
житлом сімей учасників антитерористичної операції на сході
України, які перебувають на квартирному обліку

487,600

9

487,600

Продовження додатка 1
до рішення обласної ради

Код

Найменування згідно
з класифікацією доходів бюджету

1

2

Разом

Загальний фонд

3

4

Спеціальний
фонд
5

41035000 Субвенція з міського бюджету міста Миколаєва обласному
бюджету на придбання житла для сімей учасників
антитерористичної операції на сході України, які перебувають
на квартирному обліку

5 048,850

41035000 Субвенцiя з міського бюджету міста Миколаєва обласному
бюджету Миколаївської області на закінчення робіт по об"єкту
"Створення спортивного містечка по пр. Героїв України (пр.
Героїв Сталінграду), 4 у м. Миколаєві"

39 814,111

39 814,111

41035000 Субвенція з районного бюджету обласному бюджету на
погашення кредиторської заборгованості 2013 року в
Арбузинському районі за рахунок коштів загального фонду
державного бюджету (державних капітальних видатків), з
капітального будівництва замовником яких виступало
управління
капіттального
будіництва
Миколаївської
облдержадміністрації

231,054

231,054

Всього доходів

6 039 321,987

Директор департаменту
фінансів облдержадміністрації

5 408 513,252

5 048,850

630 808,735

В.П.Іщенко

10

Додаток 2
до рішення обласної ради

Дані

про виконання видаткової частини обласного бюджету Миколаївської області за 2017 рік
(тис.грн.)
Код
бюджетної
класифікації

Найменування видатків згідно із
бюджетною класифікацією

1

2

0100
1000
2000
3000

Державне управління
Освіта
Охорона здоров'я
Соціальний захист та соціальне забезпечення

Виконано
Загальний
фонд

Спеціальний
фонд

Разом

3

4

5=3+4

11 039,820
637 461,490
747 316,287
128 610,357

1 495,037
75 002,786
144 108,476
25 505,281

12 534,857
712 464,276
891 424,763
154 115,638

15 323,441
1 218,940
85,326
90 715,141
204 379,153

110 538,111
37 336,381
85,326
90 715,141
260 832,153

4000
5000
6000
6300
6600

Культура i мистецтво
Фізична культура і спорт
Житлово-комунальне господарство
Будівництво
Транспорт, дорожнє господарство, зв’язок,
телекомунікації та інформатика

95 214,670
36 117,441

7200
7300

Засоби масової інформації
Сiльське і лiсове господарство, рибне
господарство та мисливство

598,650
31 239,326

31 894,297

598,650
63 133,623

7400

Інші послуги, пов'язані з економічною
діяльністю
Охорона навколишнього природного
середовища та ядерна безпека
Запобігання та лiквiдацiя надзвичайних
ситуацій та наслiдкiв стихійного лиха
Видатки, не віднесені до основних груп
субвенція з обласного бюджету
державному бюджету на виконання
програм соціально-економічного та
культурного розвитку регіонів

62 907,879

88 045,297

150 953,176

3 117,390

198,158

3 315,548

7600
7800
8000
у т.ч.

9100

Цільові фонди

900202

Разом видатків ( без урахування
трансфертів)
Стабілізаційна дотація
Субвенції місцевим бюджетам
Всього видатків по загальному фонду

900203

Директор департаменту фінансів
облдержадміністрації

56 453,000

356,038
17 439,411
14 084,996

1 827 871,759
33 714,400
3 342 995,069
5 204 581,228

356,038
463,620

17 903,031
14 084,996

12 768,965

12 768,965

691 203,918

2 519 075,677

22 653,699
713 857,617

33 714,400
3 365 648,768
5 918 438,845
В.П.Іщенко

Додаток 3
до рішення обласної ради ,,,,,

Виконання обласного бюджету
Миколаївської області по розділу "Кредитування" за 2017 рік
(тис.грн.)

Виконано

Код
бюджетної
класифікації

Кредитування

Загальний
фонд

Спеціальний
фонд

Разом

1

2

3

4

5=3+4

8103

Надання
пільгового
довгострокового
кредиту
громадянам
на
будівництво
(реконструкцію) та придбання
житла

8104

Повернення коштів, наданих для
кредитування
громадянам
на
будівництво (реконструкцію) та
придбання житла

8106

Надання державного пільгового
кредиту індивідуальним сільським
забудовникам

8107

8092

547,401

2 547,401

-549,890

-549,890

3 550,000

5 550,000

Повернення коштів, наданих для
кредитування
індивідуальних
сільських забудовників

-1 309,631

-1 309,631

Повернення бюджетних позичок

-1 092,975

-1 092,975

1 144,905

5 144,905

Всього по розділу

Директор департаменту фінансів
облдержадміністрації

2 000,000

2 000,000

4 000,000

В.П.Іщенко

Додаток 4
до рішення обласної ради

Виконання обласного бюджету Миколаївської області
по видатках та кредитуванню за 2017 рік
за економічною структурою бюджетної класифікації

(тис.грн.)

Виконано
КЕКВК

Найменування видатків та кредитування за
економічною класифікацією

1

2

Загальний
фонд

Спеціальний
фонд

Разом

3

4

5=3+4

2000
2100
2110
2111
2120

Поточні видатки
Оплата праці і нарахування на заробітну плату
Оплата праці
Заробітна плата
Нарахування на оплату праці

5 142 996,615
540 104,702
442 279,369
442 279,369
97 825,333

413 408,637
24 227,875
19 907,258
19 907,258
4 320,617

5 556 405,252
564 332,577
462 186,627
462 186,627
102 145,950

2200
2210
2220
2230
2240
2250
2270
2271
2272
2273
2274
2275
2280

1 111 709,752
28 783,701
2 555,552
74 374,918
29 255,829
3 715,767
66 130,094
10 476,151
2 224,100
22 510,802
22 997,994
7 921,047
906 893,891

158 106,962
32 722,500
2 423,281
15 011,047
8 452,790
521,025
2 980,269
282,218
399,533
1 362,537
839,098
96,883
95 996,050

1 269 816,714
61 506,201
4 978,833
89 385,965
37 708,619
4 236,792
69 110,363
10 758,369
2 623,633
23 873,339
23 837,092
8 017,930
1 002 889,941

863,400

863,400

906 893,891

95 132,650

1 002 026,541

3 455 521,978
126 312,126

227 032,852
204 379,153

3 682 554,830
330 691,279

3 329 209,852

22 653,699

3 351 863,551

2700
2710
2720

Використання товарів і послуг
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар
Медикаменти та перев'язувальні матеріали
Продукти харчування
Оплата послуг (крім комунальних)
Видатки на відрядження
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв
Оплата теплопостачання
Оплата водопостачання та водовідведення
Оплата електроенергії
Оплата природного газу
Оплата інших енергоносіїв
Дослідження і розробки, окремі заходи по
реалізації державних (регіональних) програм
Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по
реалізації державних (регіональних) програм
Окремі заходи по реалізації державних
(регіональних) програм, не віднесені до заходів
розвитку
Поточні трансферти
Субсидії та поточні трансферти підприємствам
(установам, організаціям)
Поточні трансферти органам державного
управління інших рівнів
Соціальне забезпечення
Виплата пенсій і допомоги
Стипендії

34 998,490
1 080,975
25 929,417

76,217
36,599
27,632

2730

Інші виплати населенню

7 988,098

11,986

35 074,707
1 117,574
25 957,049
8 000,084

2800

Інші поточні видатки

661,693

3 964,731

4 626,424

2281
2282
2600
2610
2620

Продовження додатка 4
до рішення обласної ради

Виконано
КЕКВК

3000
3100
3110
3120
3121
3122
3130
3132
3140
3142
3160
3200
3210
3220
3240

Найменування видатків та кредитування за
економічною класифікацією
Капітальні видатки
Придбання основного капіталу
Придбання обладнання і предметів
довгострокового користування
Капітальне будівництво (придбання)
Капітальне будівництво (придбання) житла
Капітальне будівництво (придбання) інших об'єктів
Капітальний ремонт
Капітальний ремонт інших об'єктів
Реконструкція та реставрація
Реконструкція та реставрація інших об'єктів
Придбання землі та нематеріальних активів
Капітальні трансферти
Капітальні трансферти підприємствам (установам,
організаціям)
Капітальні трансферти органам державного
управління інших рівнів
Капітальні трансферти населенню
Всього видатків

4000
4100
4113
4123

Кредитування
Внутрішнє кредитування
Надання інших внутрішніх кредитів
Повернення інших внутрішніх кредитів
Всього видатків та кредитування

Директор департаменту фінансів
облдержадміністрації

Загальний
фонд
61 584,613

61 584,613

Спеціальний
фонд

Разом

300 448,980
103 584,630
29 762,964

362 033,593
103 584,630
29 762,964

43 631,665
550,000
43 081,665
12 858,030
12 858,030
17 151,971
17 151,971
180,000
196 864,350
172 535,086

43 631,665
550,000
43 081,665
12 858,030
12 858,030
17 151,971
17 151,971
180,000
258 448,963
172 535,086

61 584,613

61 584,613
24 329,264

24 329,264

5 204 581,228

713 857,617

5 918 438,845

4 000,000
4 000,000
4 000,000
0,000

1 144,905
1 144,905
4 097,401
-2 952,496

5 144,905
5 144,905
8 097,401
-2 952,496

5 208 581,228

715 002,522

5 923 583,750

В.П.Іщенко

