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Про  внесення  змін до обласного      
бюджету Миколаївської області на 
2018 рік 

Дев’ятнадцята сесія 
сьомого скликання                 

                          
   
 

Відповідно до пункту 17 частини першої статті 43 Закону України «Про 
місцеве самоврядування в Україні», статті 78  Бюджетного кодексу України, 
заслухавши інформацію директора департаменту фінансів 
облдержадміністрації Іщенка В.П. щодо необхідності  внесення змін до 
обласного бюджету Миколаївської області на 2018 рік,  обласна рада  

 
 

ВИРІШИЛА: 
 
 

1. Взяти до відома інформацію директора департаменту фінансів 
облдержадміністрації Іщенка В.П. щодо необхідності  внесення змін до 
обласного бюджету Миколаївської області на 2018 рік. 

 
2. Збільшити обсяг дохідної частини обласного бюджету в сумі 

240 840,43119 тис.гривень, у тому числі: по загальному фонду – 
840,43119 тис.гривень, по спеціальному фонду – 240 000,0 тис.гривень 
(додаток 1).  

 
3. Затвердити  уточнений обсяг доходів обласного бюджету в сумі 

6 860 568,15119 тис.гривень, у тому числі: по загальному фонду – 
6 221 275,21119 тис.гривень, по спеціальному фонду – 639 292,940 тис.гривень, 
із них по бюджету розвитку – 300,0  тис.гривень (додаток 1-1). 
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4. Збільшити обсяг видаткової частини обласного бюджету в сумі 

532 599,34318 тис.гривень, у тому числі: по загальному фонду – 
66 447,8 тис.гривень, по спеціальному фонду – 466 151,54318 тис.грн., із них по 
бюджету розвитку – 104 608,04318 тис.гривень (додатки 2, 2-1).  

 
5. Затвердити  уточнений обсяг видатків в сумі 

7 147 669,50318 тис.гривень, у тому числі: по загальному фонду – 
6 209 472,167  тис.гривень, по спеціальному фонду – 938 197,33618 тис.гривень, 
із них по бюджету розвитку – 177 674,89618 тис.гривень (додаток 3). 

 
6. Затвердити загальний фонд обласного бюджету з профіцитом у сумі                            

6 203,04419 тис. гривень, напрямом використання якого визначити (додаток 4): 
 
залучення вільного залишку бюджетних коштів на початок року 

(БКФБ 208100) у сумі 168 875,41199 тис. гривень, із них за рахунок: 
залишку коштів освітньої субвенції з державного бюджету місцевим 

бюджетам, що утворився на початок бюджетного періоду, у сумі                                            
56 067,406 тис.гривень; 

залишку коштів медичної субвенції з державного бюджету місцевим 
бюджетам, що утворився на початок бюджетного періоду, у сумі                                        
20 662,6 тис.гривень; 

залишку коштів субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на 
здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій в 
сумі 1 575,97399  тис.гривень; 

 
кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку 

(спеціального фонду) (БКФБ 208400), - в сумі 175 078,45618 тис.гривень, із них 
за рахунок: 

залишку коштів освітньої субвенції з державного бюджету місцевим 
бюджетам, що утворився на початок бюджетного періоду, у сумі                                           
47 814,806 тис.гривень; 

залишку коштів медичної субвенції з державного бюджету місцевим 
бюджетам, що утворився на початок бюджетного періоду, у сумі                                       
12 591,8 тис.гривень. 

залишку коштів субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на 
здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій в 
сумі 1 575,97399  тис.гривень. 

 
Затвердити спеціальний фонд обласного бюджету з дефіцитом у сумі                

297 961,95618 тис.гривень, джерелом покриття якого визначити: 
 
залучення залишку бюджетних коштів на початок року (БКФБ 208100) у 

сумі 122 883,5тис. гривень, із них за рахунок: 
залишку коштів субвенції з місцевого бюджету на реалізацію заходів, 

спрямованих на розвиток системи охорони здоров’я у сільській місцевості, за 
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рахунок залишку коштів відповідної субвенції з державного бюджету, що 
утворився на кінець 2017 року, в сумі 111 143,5 тис.гривень.; 

залишку коштів субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на 
здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій в 
сумі 1340,0  тис.гривень; 

 
кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку 

(спеціального фонду) (БКФБ 208400), - в сумі 175 078,45618 тис.гривень, із них 
за рахунок: 

залишку коштів освітньої субвенції з державного бюджету місцевим 
бюджетам, що утворився на початок бюджетного періоду, у сумі                                           
47 814,806 тис.гривень; 

залишку коштів медичної субвенції з державного бюджету місцевим 
бюджетам, що утворився на початок бюджетного періоду, у сумі                                       
12 591,8 тис.гривень. 

залишку коштів субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на 
здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій в 
сумі 1 575,97399  тис.гривень. 

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

 
7.1. Затвердити обсяг субвенції з місцевого бюджету 

(КТПКВКМБ 3719620) на проведення виборів депутатів місцевих рад та 
сільських, селищних, міських голів за рахунок відповідної субвенції з 
державного бюджету  на 2018 рік в сумі 362,9 тис. гривень (додаток 5). 

 
7.2. Затвердити уточнений обсяг субвенції з місцевого бюджету 

(КТПКВКМБ 0719460) на відшкодування вартості лікарських засобів для 
лікування окремих захворювань за рахунок відповідної субвенції з державного 
бюджету на 2018 рік (додаток 6). 

 
7.3. Затвердити обсяг субвенції з місцевого бюджету 

(КТПКВКМБ 0619320) за рахунок залишку коштів освітньої субвенції, що 
утворився на початок бюджетного періоду, на 2018 рік у сумі 
5281,5 тис.гривень (додаток 7). 

 
7.4. Зменшити на 11,0 тис. гривень та затвердити уточнений обсяг 

субвенції з обласного бюджету (КТПКВКМБ 0819770) на надання щомісячної 
матеріальної допомоги  учасникам бойових дій у роки Другої світової війни, на 
2018 рік (додаток 8). 

 
7.5. Збільшити на 11,0 тис. гривень та затвердити уточнений обсяг 

субвенції з обласного бюджету (КТПКВКМБ 0819770) на надання одноразової 
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матеріальної допомоги сім'ям загиблих та померлих учасників бойових дій в 
Афганістані, інвалідам війни в Афганістані, на 2018 рік (додаток 9). 

 
7.6. Затвердити уточнений обсяг субвенції з обласного бюджету 

(КТПКВКМБ 0819770) для надання щомісячної матеріальної допомоги дітям 
військовослужбовців, які загинули або померли внаслідок поранення, контузії 
чи каліцтва, одержаних при виконанні службових обов’язків під час участі в 
антитерористичній операції (АТО) на сході України, на 2018 рік (додаток 10). 

 
7.7. Затвердити обсяг іншої субвенції (КТПКВКМБ 1519770)  з місцевого 

бюджету (субвенція з обласного бюджету міському бюджету міста Баштанки на 
реалізацію  проекту "Нове будівництво басейну для плавання збірного типу по 
вулиці Героїв Небесної Сотні, 29а м. Баштанка Баштанського району 
Миколаївської області") в сумі 6000,0 тис. гривень. 

 
8. Затвердити уточнений перелік об’єктів, видатки на які 

2018 року будуть проводитися за рахунок бюджету розвитку (додаток 11). 
 
9. Затвердити уточнений перелік об'єктів та заходів, видатки на які 

2018 року будуть проводитися за рахунок коштів обласного цільового фонду 
охорони навколишнього природного середовища (додаток 12). 

 
10. Затвердити у складі видатків обласного бюджету уточнений обсяг 

коштів на реалізацію регіональних галузевих програм на суму                          
658 726,852 тис. гривень, у тому числі обсяг видатків загального фонду  
бюджету - у сумі 303 144,367 тис. гривень, видатків спеціального фонду 
бюджету - у сумі 355 582,485 тис. гривень (додаток 13). 

 
11. Надати право обласній державній адміністрації, за погодженням з 

постійними комісіями Миколаївської обласної ради з питань регіонального 
розвитку, планування, бюджету, фінансів та інвестицій та з питань соціальної 
політики, охорони здоров’я, материнства, дитинства, розвитку зон відпочинку 
та туризму,  здійснювати розподіл 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 кінець 2017 року, між головними розпорядниками 
коштів обласного бюджету та місцевими бюджетами області за цільовим 
призначенням, після затвердження Міністерством регіонального розвитку, 
будівництва та житлово-комунального господарства переліку проектів та 
заходів, що будуть фінансуватись за рахунок субвенції та погодження з 
Міністерством охорони здоров’я України. 

 
12. Додатки 1 – 13  до цього рішення є його невід’ємною частиною. 
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13. 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 4 5 6 7
Податки і збори 240 000,00000 240 000,00000

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

240 000,00000 240 000,00000 Відповідно до пункту 33 розділу VI "Прикінцевих та
перехідних положень" Бюджетного кодексу України

19020200 Кошти, отримані місцевими бюджетами з
державного бюджету 

240 000,00000 240 000,00000

40000000 Офіційні трансферти 840,43119 840,43119

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

362,90000 362,90000 Постанова Центральної виборчої комісії від 04 січня
2018 року № 3 "Про затвердження Розподілів субвенції з
державного бюджету місцевим бюджетам на підготовку і
проведення повторного голосування з перших виборів
депутатів сільських, селищних рад 14 січня 2018 року та
виготовлення органами ведення Державного реєстру виборців
списків виборців та іменних запрошень для підготовки і
проведення повторного голосування з цих виборів"

Інші субвенції з місцевого бюджету, у
тому числі:

Зміни до дохідної частини обласного бюджету Миколаївської області на 2018 рік

Нормативний документ, що впливає на взаємовідносини між 
бюджетамиККД Найменування згідно

 з класифікацією доходів бюджету Всього Загальний 
фонд

Спеціальний фонд



Продовження додатка 1
до рішення обласної ради

2

 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

41053400
Субвенція з місцевого бюджету на
виконання інвестиційних проектів
(Субвенціїя з районного бюджету
Снігурівського району обласному бюджету
на нове будівництво зовнішніх мереж
газопостачання житлових будинків по
вул.Суворова, м.Снігурівка Миколаївської
області) 

246,00000 246,00000 Рішення Снігурівської районної ради від 21 лютого 2018 року
№ 7 "Про внесення змін до районного бюджету
Снігурівського району на 2018 рік"

41053400 Субвенція з місцевого бюджету на
виконання інвестиційних проектів
(Субвенція з районного бюджету
Снігурівського району обласному бюджету
на нове будівництво внутрішніх мереж
газопостачання багатоповерхових
житлових будинків по вул.Суворова,
м.Снігурівка Миколаївської області)

91,22500 91,22500 Рішення Снігурівської районної ради від 21 лютого 2018 року
№ 7 "Про внесення змін до районного бюджету
Снігурівського району на 2018 рік"



Продовження додатка 1
до рішення обласної ради

3

 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
Первомайського району обласному
бюджету для погашення кредиторської
заборгованості управління капітального
будівництва Миколаївської
облдержадміністрації на виконання
рішення Господарського суду
Миколаївської області від 17.05.2016 року
№ 915/224/16 по об'єкту "Капітальний
ремонт вуличного освітлення по вул.
Первомайська с. Мигія Первомайського
району Миколаївської області" за рахунок
відповідної субвенції з бюджету
Мигіївської сільської ради) 

140,30619 140,30619 Рішення Первомайської районної ради від 02 березня
2018 року № 5 "Про внесення змін до районного бюджету
Первомайського  району на 2018 рік"

Всього 240 840,43119 840,43119 240 000,00000

Директор департаменту фінансів 
облдержадміністрації В.П. Іщенко



             (тис.грн.)

 Всього
в т.ч. 

бюджет 
розвитку

1 2 3 4 5 6
10000000 Податкові надходження 1 141 948,300 879 898,300 262 050,000
11000000 Податки на доходи, податки на прибуток, податки на

збільшення ринкової вартості
835 366,300 835 366,300

11010000 Податок та збiр на доходи фiзичних осiб 751 711,000 751 711,000
11010100 Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується

податковими агентами, із доходів платника податку у вигляді
заробітної плати

609 701,000 609 701,000

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

64 785,000 64 785,000

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

60 245,000 60 245,000

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

16 980,000 16 980,000

11020000 Податок на прибуток підприємств 83 655,300 83 655,300
11020200 Податок на прибуток підприємств та фінансових установ

комунальної власності 
14,800 14,800

Всього

Додаток 1-1
до рішення обласної ради

Спеціальний фонд

Уточнені доходи обласного бюджету Миколаївської області на 2018 рік

Код Найменування згідно
 з класифікацією доходів бюджету Загальний фонд



Продовження   додатка   1-1            
до рішення обласної ради

2

 Всього
в т.ч. 

бюджет 
розвитку

1 2 3 4 5 6

Всього

Спеціальний фонд

Код Найменування згідно
 з класифікацією доходів бюджету Загальний фонд

11020300 Податок на прибуток пiдприємств, створених за участю
iноземних iнвесторiв

20 340,000 20 340,000

11020500 Податок на прибуток iноземних юридичних осiб 4 000,000 4 000,000

11021000 Податок на прибуток приватних пiдприємств                                                                                                                                                                59 300,500 59 300,500

13000000 Рентна плата та плата за використання інших природних 
ресурсів

44 532,000 44 532,000

13020000 Рентна плата за спеціальне використання води 40 487,000 40 487,000
13020100 Рентна плата за спеціальне використання води (крім рентної

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

33 167,000 33 167,000

13020300 Рентна плата за спеціальне використання води для потреб
гідроенергетики

520,000 520,000

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

2 500,000 2 500,000

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

4 300,000 4 300,000

13030000 Рентна плата за користування надрами 4 000,000 4 000,000
13030100 Рентна плата за користування надрами для видобування

корисних копалин загальнодержавного значення 
4 000,000 4 000,000

13070000 Плата за використання інших природних ресурсів 45,000 45,000
13070200 Плата за спеціальне використання рибних та інших водних

ресурсів 
45,000 45,000

19000000 Інші податки та збори 262 050,000 262 050,000
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 Всього
в т.ч. 

бюджет 
розвитку

1 2 3 4 5 6

Всього

Спеціальний фонд

Код Найменування згідно
 з класифікацією доходів бюджету Загальний фонд

19010000 Екологічний податок 22 050,000 22 050,000
19010100 Надходження від викидів забруднюючих речовин в

атмосферне повітря стаціонарними джерелами забруднення
6 470,000 6 470,000

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

860,000 860,000

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

14 720,000 14 720,000

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

240 000,000 240 000,000

19020200 Кошти, отримані місцевими бюджетами з державного
бюджету 

240 000,000 240 000,000

20000000 Неподаткові надходження 118 918,020 29 074,580 89 843,440
21000000 Доходи від власності та підприємницької діяльності 3,580 3,580

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) господарських товариств, у
статутних капіталах яких є державна або комунальна власність

3,580 3,580

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

3,580 3,580
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 з класифікацією доходів бюджету Загальний фонд

22000000 Адміністративні збори та платежі, доходи від некомерційної
господарської діяльності

29 071,000 29 071,000

22010000 Плата за надання адміністративних послуг 26 686,000 26 686,000
22010500 Плата за ліцензії на виробництво спирту етилового,

коньячного і плодового, алкогольних напоїв та тютюнових
виробів 

17,300 17,300

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 

9,400 9,400

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

4 000,000 4 000,000

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

22 100,000 22 100,000

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

557,000 557,000

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

2 300,000 2 300,000

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

2 300,000 2 300,000
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 з класифікацією доходів бюджету Загальний фонд

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 334,000 334,000
24060000 Інші  надходження 320,000 320,000
24062100 Грошові стягнення за шкоду, заподіяну порушенням

законодавства про охорону навколишнього природного
середовища внаслідок господарської та іншої діяльності

320,000 320,000

24110000 Доходи від операцій з кредитування та надання гарантій 14,000 14,000
24110900 Відсотки за користування довгостроковим кредитом, що

надається з місцевих бюджетів молодим сім'ям та одиноким
молодим громадянам на будівництво (реконструкцію) та
придбання житла

14,000 14,000

25000000 Власні надходження бюджетних установ 89 509,440 89 509,440

30000000 Доходи від операцій з капіталом 300,000 300,000 300,000
31000000 Надходження від продажу основного капіталу 300,000 300,000 300,000
31030000 Кошти вiд вiдчуження майна, що належить Автономнiй

Республiцi Крим, та майна, що перебуває в комунальнiй
власностi

300,000 300,000 300,000

40000000 Офіційні трансферти 5 599 401,831 5 312 302,331 287 099,500
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41000000 Від органів державного управління 5 599 401,831 5 312 302,331 287 099,500
41020000 Дотації з державного бюджету місцевим бюджетам 589 874,800 589 874,800
41020100 Базова дотація 6 392,300 6 392,300
41020200 Додаткова дотація з державного бюджету місцевим бюджетам

на здійснення переданих з державного бюджету видатків з
утримання закладів освіти та охорони здоров'я

583 482,500 583 482,500

41030000 Субвенції  з державного бюджету місцевим бюджетам 5 009 527,031 4 722 427,531 287 099,500
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 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 

2 009 354,700 2 009 354,700
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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, вивезення
побутового сміття та рідких нечистот

1 458 654,300 1 458 654,300

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

129 472,800 129 472,800

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

4 090,000 4 090,000

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

29 639,000 29 639,000

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

562,300 562,300
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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, осіб з їх числа

43 405,900 43 405,900

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

8 373,700 8 373,700

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

32 332,300 32 332,300

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

362,900 362,900
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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

287 099,500 287 099,500

41033900 Освітня субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам 233 658,300 233 658,300

41034200 Медична субвенція з державного бюджету місцевим
бюджетам

772 043,800 772 043,800

41053400 Субвенція з місцевого бюджету на виконання інвестиційних
проектів (Субвенціїя з районного бюджету Снігурівського
району обласному бюджету на нове будівництво зовнішніх
мереж газопостачання житлових будинків по вул.Суворова,
м.Снігурівка Миколаївської області) 

246,000 246,000

41053400 Субвенція з місцевого бюджету на виконання інвестиційних
проектів (Субвенція з районного бюджету Снігурівського
району обласному бюджету на нове будівництво внутрішніх
мереж газопостачання багатоповерхових житлових будинків
по вул.Суворова, м.Снігурівка Миколаївської області)

91,225 91,225
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41053900 Інші субвенції з місцевого бюджету (Субвенція з районного
бюджету Первомайського району обласному бюджету для
погашення кредиторської заборгованості управління
капітального будівництва Миколаївської облдержадміністрації
на виконання рішення Господарського суду Миколаївської
області від 17.05.2016 року № 915/224/16 по об'єкту
"Капітальний ремонт вуличного освітлення по вул.
Первомайська с. Мигія Первомайського району Миколаївської
області" за рахунок відповідної субвенції з бюджету
Мигіївської сільської ради)

140,30619 140,30619

Всього доходів 6 860 568,15119 6 221 275,21119 639 292,940 300,000

Директор департаменту 
фінансів облдержадміністрації

В.П.Іщенко



Додаток 2
до рішення обласної ради

(тис.грн.)

1 2 3 4 5 6 7 8

0110000 Обласна рада 
0110150 Організаційне, інформаційно-аналітичне та

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

765,000 765,000

0119770 Інші субвенції з місцевого бюджету 2000,000 2000,000

Разом: 2765,000 2765,000

0210000 Облдержадміністрація

0210180 Інша діяльність у сфері державного управління 141,000 141,000

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

7050,000 7050,000

Найменування головного розпорядника, 
відповідального виконавця, бюджетної 

програми або напряму видатків
згідно з типовою відомчою/ТПКВКМБ /

ТКВКБМС

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

на 2018 рік

Код 
програмної 

класифікації 
видатків та 
кредитува-

ння місцевих 
бюджетів

Залишок 
коштів 

освітньої 
субвенції з 

державного 
бюджету на 

початок року

Залишок 
коштів 

медичної 
субвенції з 

державного 
бюджету на 

початок року

Вільний 
залишок 
коштів 

обласного 
бюджету на 

початок року

Загальний фонд

Всього

Джерела

проведення 
виборів 

депутатів 
місцевих рад та 

сільських, 
селищних, 

міських голів 

здійснення 
фінансування 

заходів соціально-
економічної 

компенсації ризику 
населення, яке 

проживає на 
території зони 
спостереження

Субвенції з державного бюджету на:



Продовження    додатка   2
до рішення обласної ради

2

1 2 3 4 5 6 7 8

Найменування головного розпорядника, 
відповідального виконавця, бюджетної 

програми або напряму видатків
згідно з типовою відомчою/ТПКВКМБ /

ТКВКБМС

Код 
програмної 

класифікації 
видатків та 
кредитува-

ння місцевих 
бюджетів

Залишок 
коштів 

освітньої 
субвенції з 

державного 
бюджету на 

початок року

Залишок 
коштів 

медичної 
субвенції з 

державного 
бюджету на 

початок року

Вільний 
залишок 
коштів 

обласного 
бюджету на 

початок року

Загальний фонд

Всього

Джерела

проведення 
виборів 

депутатів 
місцевих рад та 

сільських, 
селищних, 

міських голів 

здійснення 
фінансування 

заходів соціально-
економічної 

компенсації ризику 
населення, яке 

проживає на 
території зони 
спостереження

Субвенції з державного бюджету на:

Разом: 7191,000 0,000 0,000 0,000 0,000 7191,000

0610000 Департамент освіти і науки 
облдержадміністрації

0,000

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

5281,500 5281,500

0617360 Виконання інвестиційних проектів 0,300 0,000 0,300 0,000 0,000 0,000
0617364 Виконання інвестиційних проектів в рамках

фінансування заходів соціально-економічної
компенсації ризику населення, яке проживає на
території зони спостереження

0,300 0,300

Разом: 5281,800 0,000 0,300 5281,500 0,000 0,000

0710000 Управління охоpони здоpов'я  
облдержадміністрації

0,000

0710180 Інша діяльність у сфері державного управління 16,000 16,000

0712010 Багатопрофільна стаціонарна медична допомога 
населенню 

2720,900 2720,900

0712020 Спеціалізована стаціонарна медична допомога
населенню 

3799,900 3799,900

0712040 Санаторно-курортна допомога населенню 33,700 33,700



Продовження    додатка   2
до рішення обласної ради

3

1 2 3 4 5 6 7 8

Найменування головного розпорядника, 
відповідального виконавця, бюджетної 

програми або напряму видатків
згідно з типовою відомчою/ТПКВКМБ /

ТКВКБМС

Код 
програмної 

класифікації 
видатків та 
кредитува-

ння місцевих 
бюджетів

Залишок 
коштів 

освітньої 
субвенції з 

державного 
бюджету на 

початок року

Залишок 
коштів 

медичної 
субвенції з 

державного 
бюджету на 

початок року

Вільний 
залишок 
коштів 

обласного 
бюджету на 

початок року

Загальний фонд

Всього

Джерела

проведення 
виборів 

депутатів 
місцевих рад та 

сільських, 
селищних, 

міських голів 

здійснення 
фінансування 

заходів соціально-
економічної 

компенсації ризику 
населення, яке 

проживає на 
території зони 
спостереження

Субвенції з державного бюджету на:

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

437,800 437,800

0712060 Створення банків крові та її компонентів 76,000 76,000

0712070 Екстрена та швидка медична допомога
населенню

396,000 396,000

0712090 Спеціалізована амбулаторно-поліклінічна
допомога населенню

1,800 1,800

0712100 Стоматологічна допомога населенню 71,700 71,700

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

129,400 129,400

0712130 Проведення належної медико-соціальної
експертизи (МСЕК) 

60,700 60,700

0712150 Інші програми, заклади та заходи у сфері
охорони здоров'я

342,900 0,000 0,000 0,000 342,900 0,000

0712151 Забезпечення діяльності інших закладів у сфері
охорони здоров'я

342,900 342,900

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

2655,600 2655,600

Разом: 10742,400 0,000 0,000 2655,600 8070,800 16,000



Продовження    додатка   2
до рішення обласної ради

4

1 2 3 4 5 6 7 8

Найменування головного розпорядника, 
відповідального виконавця, бюджетної 

програми або напряму видатків
згідно з типовою відомчою/ТПКВКМБ /

ТКВКБМС

Код 
програмної 

класифікації 
видатків та 
кредитува-

ння місцевих 
бюджетів

Залишок 
коштів 

освітньої 
субвенції з 

державного 
бюджету на 

початок року

Залишок 
коштів 

медичної 
субвенції з 

державного 
бюджету на 

початок року

Вільний 
залишок 
коштів 

обласного 
бюджету на 

початок року

Загальний фонд

Всього

Джерела

проведення 
виборів 

депутатів 
місцевих рад та 

сільських, 
селищних, 

міських голів 

здійснення 
фінансування 

заходів соціально-
економічної 

компенсації ризику 
населення, яке 

проживає на 
території зони 
спостереження

Субвенції з державного бюджету на:

0810000 Департамент соціального захисту населення 
облдержадміністрації

0,000

0813190 Соціальний захист ветеранів війни та праці 1000,000 0,000 0,000 0,000 0,000 1000,000

0813191 Інші видатки на соціальний захист ветеранів 
війни та праці

1000,000 1000,000

Разом: 1000,000 0,000 0,000 0,000 0,000 1000,000

0910000 Служба у справах дітей облдержадміністрації

0913110 Заклади і заходи з питань дітей та їх
соціального захисту

80,000 80,000

0913111 Утримання закладів, що надають соціальні
послуги дітям, які опинились у складних
життєвих обставинах

80,000 80,000

Разом: 80,000 80,000

1010000 Управління культури, національностей та
релігій облдержадміністрації

0,000

1014040 Забезпечення діяльності музеїв i виставок 1550,000 1550,000
1014080 Інші заклади та заходи в галузі культури і

мистецтва
500,000 500,000

1014082 Інші заходи в галузі культури і мистецтва 500,000 500,000



Продовження    додатка   2
до рішення обласної ради

5

1 2 3 4 5 6 7 8

Найменування головного розпорядника, 
відповідального виконавця, бюджетної 

програми або напряму видатків
згідно з типовою відомчою/ТПКВКМБ /

ТКВКБМС

Код 
програмної 

класифікації 
видатків та 
кредитува-

ння місцевих 
бюджетів

Залишок 
коштів 

освітньої 
субвенції з 

державного 
бюджету на 

початок року

Залишок 
коштів 

медичної 
субвенції з 

державного 
бюджету на 

початок року

Вільний 
залишок 
коштів 

обласного 
бюджету на 

початок року

Загальний фонд

Всього

Джерела

проведення 
виборів 

депутатів 
місцевих рад та 

сільських, 
селищних, 

міських голів 

здійснення 
фінансування 

заходів соціально-
економічної 

компенсації ризику 
населення, яке 

проживає на 
території зони 
спостереження

Субвенції з державного бюджету на:

1011120 Підготовка кадрів вищими навчальними
закладами І-ІІ рівнів акредитації (коледжами,
технікумами, училищами) 

315,500 315,500

Разом: 2365,500 0,000 0,000 315,500 0,000 2050,000

1110000 Відділ з питань фізичної  культуpи і спорту 
облдержадміністрації 

0,000

1115010 Проведення спортивної роботи в регіоні 50,000 0,000 0,000 0,000 0,000 50,000

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

20,000 20,000

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

30,000 30,000

1115020 Здійснення фізкультурно-спортивної та
реабілітаційної роботи серед осіб з інвалідністю

20,000 0,000 0,000 0,000 0,000 20,000

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

20,000 20,000

1115060 Інші заходи з розвитку фізичної культури та
спорту

50,000 0,000 50,000

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

50,000 50,000



Продовження    додатка   2
до рішення обласної ради

6

1 2 3 4 5 6 7 8

Найменування головного розпорядника, 
відповідального виконавця, бюджетної 

програми або напряму видатків
згідно з типовою відомчою/ТПКВКМБ /

ТКВКБМС

Код 
програмної 

класифікації 
видатків та 
кредитува-

ння місцевих 
бюджетів

Залишок 
коштів 

освітньої 
субвенції з 

державного 
бюджету на 

початок року

Залишок 
коштів 

медичної 
субвенції з 

державного 
бюджету на 

початок року

Вільний 
залишок 
коштів 

обласного 
бюджету на 

початок року

Загальний фонд

Всього

Джерела

проведення 
виборів 

депутатів 
місцевих рад та 

сільських, 
селищних, 

міських голів 

здійснення 
фінансування 

заходів соціально-
економічної 

компенсації ризику 
населення, яке 

проживає на 
території зони 
спостереження

Субвенції з державного бюджету на:

Разом: 120,000 0,000 0,000 0,000 120,000
1210000 Управління житлово-комунального 

господарства облдержадміністрації
1210180 Інша діяльність у сфері державного управління 59,000 59,000

Разом: 59,000 59,000
1510000 Управління капітального будівництва 

облдержадміністрації
1510180 Інша діяльність у сфері державного управління 17,000 17,000

1519770 Інші субвенції з місцевого бюджету 6000,000 6000,000

Разом: 6017,000 6017,000

2310000 Управління інформаційної діяльності та 
комунікацій з громадськістю 
облдержадміністрації 

0,000

2310180 Інша діяльність у сфері державного управління 42,000 42,000

2318420 Інші заходи у сфері засобів масової інформації 190,000 190,000

Разом: 232,000 232,000

2400000 Департамент агропромислового розвитку 
облдержадміністрації



Продовження    додатка   2
до рішення обласної ради

7

1 2 3 4 5 6 7 8

Найменування головного розпорядника, 
відповідального виконавця, бюджетної 

програми або напряму видатків
згідно з типовою відомчою/ТПКВКМБ /

ТКВКБМС

Код 
програмної 

класифікації 
видатків та 
кредитува-

ння місцевих 
бюджетів

Залишок 
коштів 

освітньої 
субвенції з 

державного 
бюджету на 

початок року

Залишок 
коштів 

медичної 
субвенції з 

державного 
бюджету на 

початок року

Вільний 
залишок 
коштів 

обласного 
бюджету на 

початок року

Загальний фонд

Всього

Джерела

проведення 
виборів 

депутатів 
місцевих рад та 

сільських, 
селищних, 

міських голів 

здійснення 
фінансування 

заходів соціально-
економічної 

компенсації ризику 
населення, яке 

проживає на 
території зони 
спостереження

Субвенції з державного бюджету на:

2417370 Реалізація інших заходів щодо соціально-
економічного розвитку територій

175,200 175,200

Разом: 175,200 0,000 0,000 0,000 0,000 175,200

2710000 Департамент економічного розвитку та 
регіональної політики облдержадміністрації

2710180 Інша діяльність у сфері державного управління 84,000 84,000

2717370 Реалізація інших заходів щодо соціально-
економічного розвитку територій

270,000 270,000

2717610 Сприяння розвитку малого та середнього 
підприємництва

350,000 350,000

2719770 Інші субвенції з місцевого бюджету 28000,000 28000,000

Разом: 28704,000 28704,000

2910000 Управління з питань надзвичайних ситуацій 
облдержадміністрації

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

1002,000 1002,000

Разом: 1002,000 1002,000



Продовження    додатка   2
до рішення обласної ради

8

1 2 3 4 5 6 7 8

Найменування головного розпорядника, 
відповідального виконавця, бюджетної 

програми або напряму видатків
згідно з типовою відомчою/ТПКВКМБ /

ТКВКБМС

Код 
програмної 

класифікації 
видатків та 
кредитува-

ння місцевих 
бюджетів

Залишок 
коштів 

освітньої 
субвенції з 

державного 
бюджету на 

початок року

Залишок 
коштів 

медичної 
субвенції з 

державного 
бюджету на 

початок року

Вільний 
залишок 
коштів 

обласного 
бюджету на 

початок року

Загальний фонд

Всього

Джерела

проведення 
виборів 

депутатів 
місцевих рад та 

сільських, 
селищних, 

міських голів 

здійснення 
фінансування 

заходів соціально-
економічної 

компенсації ризику 
населення, яке 

проживає на 
території зони 
спостереження

Субвенції з державного бюджету на:

3410000 Відділ з питань організації надання 
адміністративних послуг облдержадміністрації 

3410180 Інша діяльність у сфері державного управління 350,000 350,000

Разом: 350,000 350,000

3710000 Департамент фінансів облдержадміністрації 0,000

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

362,900 362,900

Разом 362,900 362,900 0,000 0,000 0,000 0,000

Всього 66447,800 362,900 0,300 8252,600 8070,800 49761,200

Директор департаменту фінансів
облдержадміністрації В.П.Іщенко



Додаток 2-1
до рішення обласної ради

(тис.грн.)

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

0210000 Облдержадміністрація

0210180 Інша діяльність у сфері державного 
управління

10000,000 10000,000 10000,000

Разом 10000,000 10000,000 10000,000

0610000 Департамент освіти і науки 
облдержадміністрації

0611160 Інші програми, заклади та заходи у сфері 
освіти

42155,575 42155,575 42155,575

0611161 Забезпечення діяльності інших закладів у
сфері освіти

42155,575 42155,575 42155,575

0617360 Виконання інвестиційних проектів 148,732 148,732 4,332 144,400
0617363 Виконання інвестиційних проектів в рамках

здійснення заходів щодо соціально-
економічного розвитку окремих теритоій

148,732 148,732 4,332 144,400

Разом 42304,307 42304,307 4,332 42155,575 144,400

0710000 Управління охоpони здоpов'я  
облдержадміністрації

0712010 Багатопрофільна стаціонарна медична 
допомога населенню 

7457,200 7457,200 7457,200

0712020 Спеціалізована стаціонарна медична 
допомога населенню 

907,600 907,600 907,600

0712070 Екстрена та  швидка медична допомога 
населенню

12400,000 12400,000 10000,000 2400,000

0717360 Виконання інвестиційних проектів 133,900 133,900 3,900 130,000
0717363 Виконання інвестиційних проектів в рамках

здійснення заходів щодо соціально-
економічного розвитку окремих теритоій

133,900 133,900 3,900 130,000

залишку 
коштів 

медичної 
субвенції з 
державного 
бюджету на 

початок 
року

коштів 
субвенцій з 

місцевих 
бюджетів

За рахунок 
залишку 
коштів 

субвенції з 
державного 
бюджету на 

розвиток 
системи 
охорони 

здоров’я у 
сільській 
місцевості

субвенція з 
державного 
бюджету на 
здійснення 

фінансування 
заходів соціально-

економічної 
компенсації ризику 

населення, яке 
проживає на 

території зони 
спостереження

залишку 
коштів 

освітньої 
субвенції з 
державного 

бюджету

За рахунок 
залишку 
коштів 

субвенції з 
державного 
бюджету на 
здійснення 

заходів щодо 
соціально-

економічного 
розвитку 
окремих 

територій

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

Найменування головного розпорядника, 
відповідального виконавця, бюджетної 

програми або напряму видатків
згідно з типовою відомчою/ТПКВКМБ /

ТКВКБМС

Всього

вільного 
залишку 
коштів 

обласного 
бюджету на 

початок 
року

Надходження 
для здійснення 

заходів в 
рамках 

проведення 
митного 

експерименту 
з розвитку 

автомобільних 
доріг

із них за рахунок:
За рахунок 
залишку 
коштів 

обласного 
цільового 

фонду 
охорони 

навколиш-
нього 

природного 
середовища

                        
Кошти, що 

передаються із 
загального 

фонду бюджету 
до бюджету 

розвитку 
(спеціального 

фонду)                                                                             

на 2018 рік

Джерела

перерозподіл 
коштів у 

межах 
призначень 

головних 
розпорядни- 
ків коштів 
обласного 
бюджету 

Код 
програмної 

класифікації 
видатків та 
кредитува-

ння місцевих 
бюджетів

залишку 
коштів 

субвенції з 
державного 
бюджету на 
здійснення 

заходів щодо 
соціально-

економічного 
розвитку 
окремих 

територій



Продовження   додатка 2-1 
до  рішення  обласної ради

2

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

залишку 
коштів 

медичної 
субвенції з 
державного 
бюджету на 

початок 
року

коштів 
субвенцій з 

місцевих 
бюджетів

За рахунок 
залишку 
коштів 

субвенції з 
державного 
бюджету на 

розвиток 
системи 
охорони 

здоров’я у 
сільській 
місцевості

субвенція з 
державного 
бюджету на 
здійснення 

фінансування 
заходів соціально-

економічної 
компенсації ризику 

населення, яке 
проживає на 

території зони 
спостереження

залишку 
коштів 

освітньої 
субвенції з 
державного 

бюджету

За рахунок 
залишку 
коштів 

субвенції з 
державного 
бюджету на 
здійснення 

заходів щодо 
соціально-

економічного 
розвитку 
окремих 

територій

Найменування головного розпорядника, 
відповідального виконавця, бюджетної 

програми або напряму видатків
згідно з типовою відомчою/ТПКВКМБ /

ТКВКБМС

Всього

вільного 
залишку 
коштів 

обласного 
бюджету на 

початок 
року

Надходження 
для здійснення 

заходів в 
рамках 

проведення 
митного 

експерименту 
з розвитку 

автомобільних 
доріг

із них за рахунок:
За рахунок 
залишку 
коштів 

обласного 
цільового 

фонду 
охорони 

навколиш-
нього 

природного 
середовища

                        
Кошти, що 

передаються із 
загального 

фонду бюджету 
до бюджету 

розвитку 
(спеціального 

фонду)                                                                             

Джерела

перерозподіл 
коштів у 

межах 
призначень 

головних 
розпорядни- 
ків коштів 
обласного 
бюджету 

Код 
програмної 

класифікації 
видатків та 
кредитува-

ння місцевих 
бюджетів

залишку 
коштів 

субвенції з 
державного 
бюджету на 
здійснення 

заходів щодо 
соціально-

економічного 
розвитку 
окремих 

територій

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 кінець 2017 року
(не розподілена)

111143,500 111143,500

Разом: 132042,200 20898,700 10003,900 130,000 10764,800 111143,500

1510000 Управління капітального будівництва 
облдержадміністрації

1512150 Інші програми, заклади та заходи у сфері
охорони здоров'я

1827,000 1827,000 1827,000

1512151 Забезпечення діяльності інших закладів у
сфері охорони здоров'я

1827,000 1827,000 1827,000

1516010 Утримання та ефективна експлуатація 
об'єктів житлово-комунального 

д

140,30619 140,30619 140,30619

1516013 Забезпечення діяльності водопровідно-
каналізаційного господарства

140,30619 140,30619 140,30619

1517320 Будівництво об'єктів соціально-
культурного призначення

12668,823 12668,823 14800,000 5659,231 -7790,408

1517321 Будівництво освітніх установ та закладів -947,835 -947,835 5659,231 -6607,066

1517322 Будівництво медичних установ та закладів 10000,000 10000,000 10000,000

1517324 Будівництво установ та закладів культури 4800,000 4800,000 4800,000

1517325 Будівництво споруд, установ та закладів
фізичної культури і спорту

-1183,342 -1183,342 -1183,342

1517340 Проектування, реставрація та охорона
пам'яток архітектури

6000,000 6000,000 6000,000

1517360 Виконання інвестиційних проектів 10768,90699 9428,90699 1301,57399 337,225 -0,300 7790,408 1340,000
1517361 Співфінансування інвестиційних проектів,

що реалізуються за рахунок коштів
державного фонду регіонального розвитку

7790,408 7790,408 7790,408

1517363 Виконання інвестиційних проектів в рамках
здійснення заходів щодо соціально-
економічного розвитку окремих теритоій

2641,57399 1301,57399 1301,57399 1340,000



Продовження   додатка 2-1 
до  рішення  обласної ради

3

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

залишку 
коштів 

медичної 
субвенції з 
державного 
бюджету на 

початок 
року

коштів 
субвенцій з 

місцевих 
бюджетів

За рахунок 
залишку 
коштів 

субвенції з 
державного 
бюджету на 

розвиток 
системи 
охорони 

здоров’я у 
сільській 
місцевості

субвенція з 
державного 
бюджету на 
здійснення 

фінансування 
заходів соціально-

економічної 
компенсації ризику 

населення, яке 
проживає на 

території зони 
спостереження

залишку 
коштів 

освітньої 
субвенції з 
державного 

бюджету

За рахунок 
залишку 
коштів 

субвенції з 
державного 
бюджету на 
здійснення 

заходів щодо 
соціально-

економічного 
розвитку 
окремих 

територій

Найменування головного розпорядника, 
відповідального виконавця, бюджетної 

програми або напряму видатків
згідно з типовою відомчою/ТПКВКМБ /

ТКВКБМС

Всього

вільного 
залишку 
коштів 

обласного 
бюджету на 

початок 
року

Надходження 
для здійснення 

заходів в 
рамках 

проведення 
митного 

експерименту 
з розвитку 

автомобільних 
доріг

із них за рахунок:
За рахунок 
залишку 
коштів 

обласного 
цільового 

фонду 
охорони 

навколиш-
нього 

природного 
середовища

                        
Кошти, що 

передаються із 
загального 

фонду бюджету 
до бюджету 

розвитку 
(спеціального 

фонду)                                                                             

Джерела

перерозподіл 
коштів у 

межах 
призначень 

головних 
розпорядни- 
ків коштів 
обласного 
бюджету 

Код 
програмної 

класифікації 
видатків та 
кредитува-

ння місцевих 
бюджетів

залишку 
коштів 

субвенції з 
державного 
бюджету на 
здійснення 

заходів щодо 
соціально-

економічного 
розвитку 
окремих 

територій

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

-0,300 -0,300 -0,300

1517368 Виконання інвестиціїних проектів за
рахунок субвенцій з інших бюджетів

337,225 337,225 337,225

1518340 Природоохоронні заходи за рахунок
цільових фондів

10400,000 10400,000

Разом 41805,03618 30065,03618 20800,000 5659,231 1301,57399 1827,000 477,53119 -0,300 0,000 1340,000 10400,000

1900000 Управління інфраструктури
облдержадміністрації

1917430 Утримання та розвиток місцевих аеропортів -7828,725 -7828,725 -7828,725

1917360 Виконання інвестиційних проектів 7828,725 7828,725 7828,725

1917361 Співфінансування інвестиційних проектів,
що реалізуються за рахунок коштів
державного фонду регіонального розвитку

7828,725 7828,725 7828,725

1917460 Утримання та розвиток автомобільних
доріг  та дорожньої інфраструктури 

240000,000 240000,000

1917464 Здійснення заходів в рамках проведення
експеременту з розвитку автомобільних
доріг загального користування в усіх
областях та м.Києві, а також дорожньої
інфраструктури у м.Києві

240000,000 240000,000

Разом: 240000,000 240000,000

Всього видатки 466151,54318 103268,04318 40808,232 47814,806 1575,97399 12591,800 477,53119 -0,300 0,000 111143,500 1340,000 240000,000 10400,000

Директор департаменту
фінансів облдержадміністрації В.П.Іщенко



Додаток 3
до рішення обласної ради

       (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 
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

13761,600 13761,600 6788,000 686,100 234,500 234,500 13996,100

0119770 9770 0180 Інші субвенції з місцевого бюджету 2000,000 2000,000 2000,000

із них не розподілені: 2000,000 2000,000 2000,000

Разом: 15761,600 13761,600 6788,000 686,100 2000,000 234,500 234,500 15996,100

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

управління
316,000 316,000 10000,000 10000,000 10000,000 10316,000

0211140 1140 0950 Підвищення кваліфікації, перепідготовка
кадрів закладами післядипломної освіти 

2032,700 2032,700 1487,500 107,800 451,840 51,840 23,369 4,859 400,000 400,000 2484,540

0213240 3240 Інші заклади та заходи 2231,300 2231,300 1522,300 41,200 2231,300
0213241 3241 1090 Забезпечення діяльності інших закладів у

сфері соціального захисту і соціального
забезпечення

2231,300 2231,300 1522,300 41,200 2231,300

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

7050,000 3201,800 3848,200 7050,000

Разом: 11630,000 7781,800 3009,800 149,000 3848,200 10451,840 51,840 23,369 4,859 10400,000 10400,000 22081,840

0600000 Департамент освіти і науки 
облдержадміністрації

0610000 Департамент освіти і науки 
облдержадміністрації

0611000 Освіта 713246,000 713246,000 359058,600 57859,200 83536,075 35933,100 6069,400 1636,200 47602,975 42155,575 796782,075
Всього по освітній субвенції: 229013,300 229013,300 180523,700 229013,300
Всього по залишку освітньої субвенції: 42155,575 42155,575 42155,575 42155,575

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

213319,300 213319,300 113898,400 22840,300 4326,800 4200,300 959,100 99,800 126,500 217646,100

з них по освітній субвенції: 92305,200 92305,200 75659,900 92305,200

Разом

Видатки спеціального фонду

оплата праці
комунальні 
послуги та 
енергоносії

видатки 
розвитку бюджет 

розвитку

з них:Код 
ТПКВКМБ /
ТКВКБМС

Код 
програмної 

класифікації 
видатків та 
кредитува-

ння місцевих 
бюджетів

оплата праці
комунальні 
послуги та 
енергоносії

з них:

видатки 
споживання

Видатки загального фонду 

Код 
ФКВКБ

УТОЧНЕНИЙ РОЗПОДІЛ
видатків обласного бюджету  на 2018 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



Продовження  додатка  3
до  рішення обласної  ради

2

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

Разом

Видатки спеціального фонду

оплата праці
комунальні 
послуги та 
енергоносії

видатки 
розвитку бюджет 

розвитку

з них:Код 
ТПКВКМБ /
ТКВКБМС

Код 
програмної 

класифікації 
видатків та 
кредитува-

ння місцевих 
бюджетів

оплата праці
комунальні 
послуги та 
енергоносії

з них:

видатки 
споживання

Видатки загального фонду 

Код 
ФКВКБ

Всього видатки 
споживання

з них:

Всього видатки 
розвитку

Найменування головного розпорядника, 
відповідального виконавця, бюджетної 

програми або напряму видатків
згідно з типовою відомчою/ТПКВКМБ /

ТКВКБМС

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 

160180,700 160180,700 100399,300 9917,800 226,700 226,700 5,000 160407,400

з них по освітній субвенції: 93721,700 93721,700 76821,300 93721,700
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 

26172,000 26172,000 12777,600 1665,300 26172,000

з них по освітній субвенції: 12848,700 12848,700 10531,700 12848,700
0611090 1090 0960 Надання позашкільної освіти

позашкільними закладами освіти, заходи із
позашкільної роботи з дітьми

30973,200 30973,200 18133,500 1805,500 432,000 425,000 50,000 90,900 7,000 31405,200

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

177197,400 177197,400 96317,600 20871,800 33375,300 28078,800 4943,000 1437,400 5296,500 210572,700

з них по освітній субвенції: 21363,200 21363,200 17510,800 21363,200
0611120 1120 0941 Підготовка кадрів вищими навчальними

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

71385,600 71385,600 2824,500 2824,500 74210,100

з них по освітній субвенції: 8774,500 8774,500 8774,500
0611140 1140 0950 Підвищення кваліфікації, перепідготовка

кадрів закладами післядипломної освіти 
16451,800 16451,800 12457,000 584,300 194,300 176,900 117,300 3,100 17,400 16646,100

0611150 1150 0990 Методичне забезпечення діяльності
навчальних закладів

479,000 479,000 220,600 479,000

0611160 1160 Інші програми, заклади та заходи у сфері
освіти

17087,000 17087,000 4854,600 174,200 42156,475 0,900 42155,575 42155,575 59243,475

0611161 1161 0990 Забезпечення діяльності інших закладів у
сфері освіти

7294,000 7294,000 4854,600 174,200 42156,475 0,900 42155,575 42155,575 49450,475

з них по залишку освітньої субвенції: 42155,575 42155,575 42155,575 42155,575

0611162 1162 0990 Інші програми та заходи у сфері освіти 9793,000 9793,000 9793,000
0619770 9770 0180 Інші субвенції з місцевого бюджету 24860,000 360,000 24500,000 24860,000

із них не розподілені: 24860,000 360,000 24500,000 24860,000
0619320 9320 0180 Субвенція з місцевого бюджету за рахунок

залишку коштів освітньої субвенції, що
утворився на початок бюджетного періоду

5281,500 5281,500 5281,500

0617360 7360  Виконання інвестиційних проектів 787,400 787,400 148,732 148,732 148,732 936,132
0617363 7363 0490 Виконання інвестиційних проектів в рамках

здійснення заходів щодо соціально-
економічного розвитку окремих теритоій

148,732 148,732 148,732 148,732
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згідно з типовою відомчою/ТПКВКМБ /

ТКВКБМС

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

144,400 144,400 144,400 144,400

0617364 7364 0490 Виконання інвестиційних проектів в рамках
фінансування заходів соціально-
економічної компенсації ризику населення,
яке проживає на території зони
спостереження

787,400 787,400 787,400

Разом: 744174,900 714393,400 359058,600 57859,200 29781,500 83684,807 35933,100 6069,400 1636,200 47751,707 42304,307 827859,707

0700000 Управління охоpони здоpов'я  
облдержадміністрації

0710000 Управління охоpони здоpов'я  
облдержадміністрації

0712000 Охорона здоров'я 826188,100 826188,100 46223,700 12202,400 34021,300 33794,800 872411,800

у т.ч. за рахунок медичної субвенції 752137,900 752137,900 752137,900

у т.ч. за рахунок залишку медичної 
субвенції на початок року

8070,800 8070,800 10764,800 10764,800 10764,800 18835,600

0712010 2010 0731 Багатопрофільна стаціонарна медична
допомога населенню 

214163,300 214163,300 7883,900 410,700 7473,200 7457,200 222047,200

0712020 2020 0732 Спеціалізована стаціонарна медична
допомога населенню 

341889,400 341889,400 18948,600 4966,000 13982,600 13937,600 360838,000

0712040 2040 0734 Санаторно-курортна допомога населенню 31462,500 31462,500 31462,500
0712050 2050 0761 Медико-соціальний захист дітей-сиріт і

дітей, позбавлених батьківського
піклування 

26015,200 26015,200 26015,200

0712060 2060 0762 Створення банків крові та її компонентів 13809,600 13809,600 506,000 506,000 14315,600
0712070 2070 0724 Екстрена та швидка медична допомога

населенню
147561,800 147561,800 12478,700 33,200 12445,500 12400,000 160040,500

0712090 2090 0722 Спеціалізована амбулаторно-поліклінічна
допомога населенню

2648,500 2648,500 2648,500

0712100 2100 0722 Стоматологічна допомога населенню 7505,900 7505,900 6400,000 6280,000 120,000 13905,900

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

6729,800 6729,800 6729,800

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

7714,400 7714,400 7714,400

0712140 2140 Програми і централізовані заходи у галузі
охорони здоров'я

1555,000 1555,000 1555,000

0712142 2142 0763 Програми і централізовані заходи боротьби
з туберкульозом

1055,000 1055,000 1055,000

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

500,000 500,000 500,000

0712150 2150 Інші програми, заклади та заходи у сфері
охорони здоров'я

25132,700 25132,700 6,500 6,500 25139,200

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

19701,600 19701,600 6,500 6,500 19708,100
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ТКВКБМС

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

5431,100 5431,100 5431,100

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 

562,300 562,300 562,300

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

4090,000 4090,000 4090,000

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

19905,900 19905,900 19905,900

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

29639,000 29639,000 29639,000

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 кінець 2017 року
(не розподілена)

111143,500 111143,500 111143,500

0710180 0180 0133 Інша діяльність у сфері державного 
управління

16,000 16,000 16,000

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

52502,300 52502,300 4666,200 4370,200 296,000 57168,500

з них по освітній субвенції: 3350,500 3350,500 3350,500

з них по залишку освітньої субвенції: 2655,600 2655,600 2655,600

0714030 4030 0824 Забезпечення діяльності бібліотек 1130,100 1130,100 821,800 78,600 1130,100

0717360 7360  Виконання інвестиційних проектів 133,900 133,900 133,900 133,900

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

133,900 133,900 133,900 133,900

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

130,000 130,000 130,000 130,000

Разом: 929381,400 929381,400 821,800 78,600 162167,300 16572,600 145594,700 33928,700 1091548,700
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0800000 Департамент соціального захисту 
населення облдержадміністрації

0810000 Департамент соціального захисту 
населення облдержадміністрації

0813000 Соціальний захист та соціальне 
забезпечення

115601,200 115601,200 60584,000 17459,400 26353,400 26353,400 45,000 236,700 141954,600

0813100 3100 Надання соціальних та реабілітаційних
послуг громадянам похилого віку, особам з
інвалідністю, дітям з інвалідністю в
установах соціального обслуговування

98843,300 98843,300 55596,800 16504,200 26346,400 26346,400 45,000 236,700 125189,700

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

8046,600 8046,600 4404,000 1283,800 480,000 480,000 14,000 8526,600

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

90796,700 90796,700 51192,800 15220,400 25866,400 25866,400 45,000 222,700 116663,100

0813120 3120 Здійснення соціальної роботи з вразливими
категоріями населення

2131,100 2131,100 1304,700 91,700 2131,100

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

1885,600 1885,600 1304,700 91,700 1885,600

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

85,000 85,000 85,000

0813123 3123 1040 Заходи державної політики з питань  сім'ї 160,500 160,500 160,500

0813190 3190 Соціальний захист ветеранів війни та
праці

4261,600 4261,600 4261,600

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

1000,000 1000,000 1000,000

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

3261,600 3261,600 3261,600

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

2712,200 2712,200 1643,600 324,200 2712,200

0813240 3240 Інші заклади та заходи 7653,000 7653,000 2038,900 539,300 7,000 7,000 7660,000
0813241 3241 1090 Забезпечення діяльності інших закладів у

сфері соціального захисту і соціального
забезпечення

3978,000 3978,000 2038,900 539,300 7,000 7,000 3985,000

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

3675,000 3675,000 3675,000

0816080 6080 Реалізація державних та місцевих 
житлових програм 

15500,000 15500,000 15500,000 15500,000
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0816082 6082 0610 Придбання житла для окремих категорій
населення відповідно до законодавства

15500,000 15500,000 15500,000 15500,000

0819770 9770 0180 Інші субвенції з місцевого бюджету 15108,500 15108,500 15108,500
Разом: 130709,700 130709,700 60584,000 17459,400 41853,400 26353,400 45,000 236,700 15500,000 15500,000 172563,100

0900000 Служба у справах дітей 
облдержадміністрації

0910000 Служба у справах дітей 
облдержадміністрації

0913110 3110 Заклади і заходи з питань дітей та їх 
соціального захисту

22156,700 22156,700 10937,300 1966,500 22156,700

0913111 3111 1040 Утримання закладів, що надають соціальні
послуги дітям, які опинились у складних
життєвих обставинах

22036,700 22036,700 10937,300 1966,500 22036,700

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

120,000 120,000 120,000

0919270 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, осіб з їх
числа за рахунок відповідної субвенції з
державного бюджету (не розподілена)

43405,900 43405,900 43405,900

Разом: 65562,600 22156,700 10937,300 1966,500 43405,900 65562,600

1000000 Управління культури, національностей 
та релігій облдержадміністрації

1010000 Управління культури, національностей 
та релігій облдержадміністрації

1014000 4000 Культура і мистецтво 106942,400 106942,400 31831,700 3532,800 3278,000 2177,800 746,200 360,900 1100,200 980,000 110220,400
1014010 4010 0821 Фінансова підтримка театрів 47113,500 47113,500 47113,500
1014020 4020 0822 Фінансова підтримка фiлармонiй, художніх

і музичних колективів, ансамблів,
концертних та циркових організацій

6343,500 6343,500 6343,500

1014030 4030 0824 Забезпечення діяльності бібліотек 18409,400 18409,400 12820,000 838,000 1005,500 25,300 12,000 0,500 980,200 980,000 19414,900
1014040 4040 0824 Забезпечення діяльності музеїв i виставок 21917,000 21917,000 12010,000 1937,800 742,500 622,500 114,200 13,300 120,000 22659,500
1014060 4060 0828 Забезпечення діяльності палаців i будинків

культури, клубів, центрів дозвілля та iнших
клубних закладів

9614,200 9614,200 6893,000 757,000 1530,000 1530,000 620,000 347,100 11144,200

1014080 4080 Інші заклади та заходи в галузі культури і
мистецтва

3544,800 3544,800 108,700 3544,800

1014082 4082 0829 Інші заходи в галузі культури і мистецтва 3544,800 3544,800 108,700 3544,800
1011000 Освіта 43201,300 43201,300 629,300 26,600 1497,500 1477,500 20,000 20,000 44698,800
1011120 1120 0941 Підготовка кадрів вищими навчальними

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

42351,200 42351,200 1497,500 1477,500 20,000 20,000 43848,700

з них по освітній субвенції: 1294,500 1294,500 1294,500
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Разом

Видатки спеціального фонду

оплата праці
комунальні 
послуги та 
енергоносії

видатки 
розвитку бюджет 

розвитку

з них:Код 
ТПКВКМБ /
ТКВКБМС

Код 
програмної 

класифікації 
видатків та 
кредитува-

ння місцевих 
бюджетів

оплата праці
комунальні 
послуги та 
енергоносії

з них:

видатки 
споживання

Видатки загального фонду 

Код 
ФКВКБ

Всього видатки 
споживання

з них:

Всього видатки 
розвитку

Найменування головного розпорядника, 
відповідального виконавця, бюджетної 

програми або напряму видатків
згідно з типовою відомчою/ТПКВКМБ /

ТКВКБМС

з них по залишку освітньої субвенції: 315,500 315,500 315,500

1011150 1150 0990 Методичне забезпечення діяльності
навчальних закладів

850,100 850,100 629,300 26,600 850,100

Разом: 150143,700 150143,700 32461,000 3559,400 4775,500 3655,300 746,200 360,900 1120,200 1000,000 154919,200

1100000 Відділ з питань фізичної  культуpи і 
спорту облдержадміністрації 

1110000 Відділ з питань фізичної  культуpи і 
спорту облдержадміністрації 

1115010 5010 Проведення спортивної роботи в регіоні 2517,100 2517,100 2517,100
1115011 5011 0810 Проведення навчально-тренувальних зборів

і змагань з олімпійських видів спорту
2258,100 2258,100 2258,100

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

259,000 259,000 259,000

1115020 5020 Здійснення фізкультурно-спортивної та
реабілітаційної роботи серед осіб з
інвалідністю

1744,600 1744,600 1195,700 49,300 1744,600

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

1538,800 1538,800 1195,700 49,300 1538,800

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

205,800 205,800 205,800

1115030 5030 Розвиток дитячо-юнацького та
резервного спорту

30096,400 30096,400 17843,400 2404,700 1915,000 480,000 183,500 49,300 1435,000 1400,000 32011,400

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

21069,900 21069,900 14533,900 2141,800 515,000 480,000 183,500 49,300 35,000 21584,900

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

4083,000 4083,000 4083,000

1115033 5033 0810 Забезпечення підготовки спортсменів
школами вищої спортивної майстерності

4943,500 4943,500 3309,500 262,900 1400,000 1400,000 1400,000 6343,500

1115050 5050 Підтримка фізкультурно-спортивного
руху

2028,600 2028,600 2028,600

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

2028,600 2028,600 2028,600

1115060 5060 Інші заходи з розвитку фізичної культури
та спорту

7278,600 7278,600 3159,500 51,300 7278,600

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

919,300 919,300 342,200 20,800 919,300
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Разом

Видатки спеціального фонду

оплата праці
комунальні 
послуги та 
енергоносії

видатки 
розвитку бюджет 

розвитку

з них:Код 
ТПКВКМБ /
ТКВКБМС

Код 
програмної 

класифікації 
видатків та 
кредитува-

ння місцевих 
бюджетів

оплата праці
комунальні 
послуги та 
енергоносії

з них:

видатки 
споживання

Видатки загального фонду 

Код 
ФКВКБ

Всього видатки 
споживання

з них:

Всього видатки 
розвитку

Найменування головного розпорядника, 
відповідального виконавця, бюджетної 

програми або напряму видатків
згідно з типовою відомчою/ТПКВКМБ /

ТКВКБМС

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

6359,300 6359,300 2817,300 30,500 6359,300

Разом: 43665,300 43665,300 22198,600 2505,300 1915,000 480,000 183,500 49,300 1435,000 1400,000 45580,300

1200000 Управління житлово-комунального 
господарства облдержадміністрації

1210000 Управління житлово-комунального 
господарства облдержадміністрації

1210180 0180 0133 Інша діяльність у сфері державного 
управління

59,000 59,000 59,000

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

Разом: 359,000 359,000 359,000

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

1511040 1040 0922 Надання загальної середньої освіти
загальноосвітніми школами-інтернатами,
загальноосвітніми санаторними школами-
інтернатами

200,000 200,000 200,000 200,000

1511080 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 

3000,000 3000,000 3000,000 3000,000

1511120 1120 0941 Підготовка кадрів вищими навчальними
закладами І-ІІ рівнів акредитації
(коледжами, технікумами, училищами) 

200,000 200,000 200,000 200,000

1511140 1140 0950 Підвищення кваліфікації, перепідготовка
кадрів закладами післядипломної освіти 

6000,000 6000,000 6000,000 6000,000

1512150 2150 Інші програми, заклади та заходи у сфері
охорони здоров'я

1827,000 1827,000 1827,000 1827,000

1512151 2151 0763 Забезпечення діяльності інших закладів у
сфері охорони здоров'я

1827,000 1827,000 1827,000 1827,000

у т.ч. за рахунок залишку медичної
субвенції на початок року

1827,000 1827,000 1827,000 1827,000

1516010 6010 Утримання та ефективна експлуатація
об'єктів житлово-комунального
господарства

140,30619 140,30619 140,30619 140,30619
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Разом

Видатки спеціального фонду

оплата праці
комунальні 
послуги та 
енергоносії

видатки 
розвитку бюджет 

розвитку

з них:Код 
ТПКВКМБ /
ТКВКБМС

Код 
програмної 

класифікації 
видатків та 
кредитува-

ння місцевих 
бюджетів

оплата праці
комунальні 
послуги та 
енергоносії

з них:

видатки 
споживання

Видатки загального фонду 

Код 
ФКВКБ

Всього видатки 
споживання

з них:

Всього видатки 
розвитку

Найменування головного розпорядника, 
відповідального виконавця, бюджетної 

програми або напряму видатків
згідно з типовою відомчою/ТПКВКМБ /

ТКВКБМС

1516013 6013 0620 Забезпечення діяльності водопровідно-
каналізаційного господарства

140,30619 140,30619 140,30619 140,30619

у т.ч. за рахунок субвенцій з місцевих
бюджетів

140,30619 140,30619 140,30619 140,30619

1517320 7320  Будівництво об'єктів соціально-
культурного призначення

29340,351 29340,351 29340,351 29340,351

1517321 7321 0443 Будівництво освітніх установ та закладів 6540,351 6540,351 6540,351 6540,351

у т.ч. за рахунок залишку освітньої
субвенції на початок року

5659,231 5659,231 5659,231 5659,231

1517322 7322 0443 Будівництво медичних установ та закладів 18000,000 18000,000 18000,000 18000,000

1517324 7324 0443 Будівництво установ та закладів культури 4800,000 4800,000 4800,000 4800,000

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

6100,000 6100,000 6100,000 6100,000

1517360 7360  Виконання інвестиційних проектів 18305,507 18305,507 18305,507 18305,507

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

7790,408 7790,408 7790,408 7790,408

1517363 7363 0490 Виконання інвестиційних проектів в рамках
здійснення заходів щодо соціально-
економічного розвитку окремих теритоій

2641,57399 2641,57399 2641,57399 2641,57399

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

2641,57399 2641,57399 2641,57399 2641,57399

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

7536,300 7536,300 7536,300 7536,300

1517368 7368 0490 Виконання інвестиціїних проектів за
рахунок субвенцій з інших бюджетів

337,225 337,225 337,225 337,225

у т.ч. за рахунок субвенцій з місцевих
бюджетів

337,225 337,225 337,225 337,225

1518340 8340 0540 Природоохоронні заходи за рахунок
цільових фондів

28840,000 28840,000 28840,000

1519770 9770 0180 Інші субвенції з місцевого бюджету 6000,000 6000,000 6000,000

Разом: 6017,000 17,000 6000,000 93953,16418 93953,16418 65113,16418 99970,16418

1600000 Управління містобудування та 
архітектури облдержадміністрації
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Разом

Видатки спеціального фонду

оплата праці
комунальні 
послуги та 
енергоносії

видатки 
розвитку бюджет 

розвитку

з них:Код 
ТПКВКМБ /
ТКВКБМС

Код 
програмної 

класифікації 
видатків та 
кредитува-

ння місцевих 
бюджетів

оплата праці
комунальні 
послуги та 
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Видатки загального фонду 
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Всього видатки 
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Найменування головного розпорядника, 
відповідального виконавця, бюджетної 

програми або напряму видатків
згідно з типовою відомчою/ТПКВКМБ /

ТКВКБМС

1610000 Управління містобудування та 
архітектури облдержадміністрації

1616080 6080 Реалізація державних та місцевих
житлових програм 

156,000 156,000 156,000

1616084 6084 0610 Витрати, пов'язані з наданням та
обслуговуванням пільгових довгострокових
кредитів, наданих громадянам на
будівництво/ реконструкцію/придбання
житла

156,000 156,000 156,000

1617350 7350 0443 Розроблення схем планування та забудови
територій (містобудівної документації)

200,000 200,000 200,000 200,000

Разом: 156,000 156,000 200,000 200,000 200,000 356,000

1900000 Управління  інфраструктури 
облдержадміністрації

1910000 Управління  інфраструктури 
облдержадміністрації

1917360 7360  Виконання інвестиційних проектів 7828,725 7828,725 7828,725 7828,725

1917361 7361 0490 Співфінансування інвестиційних проектів,
що реалізуються за рахунок коштів
державного фонду регіонального розвитку

7828,725 7828,725 7828,725 7828,725

1917460 7460 Утримання та розвиток автомобільних
доріг  та дорожньої інфраструктури 

147945,567 147945,567 527099,500 240000,000 287099,500 675045,067

1917461 7461 0456 Утримання та розвиток автомобільних
доріг та дорожньої інфраструктури за
рахунок коштів місцевого бюджету

147945,567 147945,567 147945,567

1917462 7462 0456 Утримання та розвиток автомобільних
доріг та дорожньої інфраструктури за
рахунок субвенції з державного бюджету

287099,500 287099,500 287099,500

1917464 7464 0456 Здійснення заходів в рамках проведення
експеременту з розвитку автомобільних
доріг загального користування в усіх
областях та м.Києві, а також дорожньої
інфраструктури у м.Києві

240000,000 240000,000 240000,000

Разом: 147945,567 147945,567 534928,225 240000,000 294928,225 7828,725 682873,792

2300000 Управління інформаційної діяльності та 
комунікацій з громадськістю 

 2310000 Управління інформаційної діяльності та 
комунікацій з громадськістю 

 2310180 0180 0133 Інша діяльність у сфері державного 
управління

42,000 42,000 42,000

2314080 4080 Інші заклади та заходи в галузі культури і 
мистецтва

949,200 949,200 949,200

2314081 4081 0829 Забезпечення діяльності інших закладів в 
галузі культури і мистецтва

936,200 936,200 936,200
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оплата праці
комунальні 
послуги та 
енергоносії

видатки 
розвитку бюджет 

розвитку

з них:Код 
ТПКВКМБ /
ТКВКБМС

Код 
програмної 

класифікації 
видатків та 
кредитува-

ння місцевих 
бюджетів

оплата праці
комунальні 
послуги та 
енергоносії

з них:

видатки 
споживання

Видатки загального фонду 

Код 
ФКВКБ

Всього видатки 
споживання

з них:

Всього видатки 
розвитку

Найменування головного розпорядника, 
відповідального виконавця, бюджетної 

програми або напряму видатків
згідно з типовою відомчою/ТПКВКМБ /

ТКВКБМС

2314082 4082 0829 Інші заходи в галузі культури і мистецтва 13,000 13,000 13,000

2318420 8420 0830 Інші заходи у сфері засобів масової
інформації

6176,000 6176,000 6176,000

Разом: 7167,200 7167,200 7167,200
2400000 Департамент агропромислового 

розвитку облдержадміністрації

2410000 Департамент агропромислового 
розвитку облдержадміністрації

2417370 7370 0490 Реалізація інших заходів щодо соціально-
економічного розвитку територій

175,200 175,200 175,200

Разом: 175,200 175,200 175,200

2600000 Управління з питань молоді та туризму  
облдержадміністрації

2610000 Управління з питань молоді та туризму  
облдержадміністрації

2613060 3060 1070 Оздоровлення громадян, які постраждали
внаслідок Чорнобильської катастрофи 

300,00 300,00 300,00

2613120 3120 Здійснення соціальної роботи з вразливими
категоріями населення

346,400 346,400 346,400

2613123 3123 1040 Заходи державної політики з питань сім'ї 346,400 346,400 346,400

2613130 3130 Реалізація державної політики у
молодіжній сфері

298,400 298,400 298,400

2613131 3131 1040 Здійснення заходів та реалізація проектів на
виконання Державної цільової соціальної
програми «Молодь України»

298,400 298,400 298,400

2613140 3140 1040 Оздоровлення та відпочинок дітей (крім
заходів з оздоровлення дітей, що
здійснюються за рахунок коштів на
оздоровлення громадян, які постраждали
внаслідок Чорнобильської катастрофи)

5500,000 5500,000 5500,000

2617620 7620 Розвиток готельного господарства та
туризму

250,000 250,000 250,000

2617622 7622 0470 Реалізація програм і заходів в галузі 
туризму та курортів

250,000 250,000 250,000

Разом: 6694,800 6694,800 6694,800

2700000 Департамент економічного розвитку та 
регіональної політики 
облдержадміністрації

2710000 Департамент економічного розвитку та 
регіональної політики 
облдержадміністрації

2710180 0180 0133 Інша діяльність у сфері державного 
управління

84,000 84,000 84,000

2717370 7370 0490 Реалізація інших заходів щодо соціально-
економічного розвитку територій

2190,000 2190,000 2190,000
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Разом

Видатки спеціального фонду

оплата праці
комунальні 
послуги та 
енергоносії

видатки 
розвитку бюджет 

розвитку

з них:Код 
ТПКВКМБ /
ТКВКБМС

Код 
програмної 

класифікації 
видатків та 
кредитува-

ння місцевих 
бюджетів

оплата праці
комунальні 
послуги та 
енергоносії

з них:

видатки 
споживання

Видатки загального фонду 

Код 
ФКВКБ

Всього видатки 
споживання

з них:

Всього видатки 
розвитку

Найменування головного розпорядника, 
відповідального виконавця, бюджетної 

програми або напряму видатків
згідно з типовою відомчою/ТПКВКМБ /

ТКВКБМС

2717610 7610 0411 Сприяння розвитку малого та середнього
підприємництва

4800,000 4800,000 4800,000

2718320 8320 0520 Збереження природно - заповідного фонду 3274,900 3274,900 2591,500 93,600 103,600 103,600 3378,500

2718340 8340 0540 Природоохоронні заходи за рахунок
цільових фондів

1500,000 987,018 512,982 1500,000

2719770 9770 0180 Інші субвенції з місцевого бюджету 38500,000 38500,000 38500,000
із них не розподілені: 38500,000 38500,000 38500,000
Разом: 48848,900 10348,900 2591,500 93,600 38500,000 1603,600 1090,618 512,982 50452,500

2800000 Управління екології та природних 
ресурсів облдержадміністрації

2810000 Управління екології та природних 
ресурсів облдержадміністрації

2818340 8340 0540 Природоохоронні заходи за рахунок
цільових фондів

2430,000 2430,000 2430,000

Разом: 2430,000 2430,000 2430,000

2900000 Управління з питань надзвичайних 
ситуацій облдержадміністрації

2910000 Управління з питань надзвичайних 
ситуацій облдержадміністрації

2918110 8110 0320 Заходи із запобігання та ліквідації
надзвичайних ситуацій та наслідків
стихійного лиха

443,000 443,000 443,000

2917360 7360  Виконання інвестиційних проектів 50,000 50,000 50,000

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

2919800 9800 0180 Субвенція з місцевого бюджету
державному бюджету на виконання
програм соціально-економічного розвитку
регіонів

1002,000 1002,000 1002,000

Разом: 1495,000 1495,000 1495,000

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

350,000 350,000 350,000

Разом: 350,000 350,000 350,000

3700000 Департамент фінансів 
облдержадміністрації
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Разом

Видатки спеціального фонду

оплата праці
комунальні 
послуги та 
енергоносії

видатки 
розвитку бюджет 

розвитку

з них:Код 
ТПКВКМБ /
ТКВКБМС

Код 
програмної 

класифікації 
видатків та 
кредитува-

ння місцевих 
бюджетів

оплата праці
комунальні 
послуги та 
енергоносії

з них:

видатки 
споживання

Видатки загального фонду 

Код 
ФКВКБ

Всього видатки 
споживання

з них:

Всього видатки 
розвитку

Найменування головного розпорядника, 
відповідального виконавця, бюджетної 

програми або напряму видатків
згідно з типовою відомчою/ТПКВКМБ /

ТКВКБМС

3710000 Департамент фінансів 
облдержадміністрації

3718700 8700 0133 Резервний фонд 33104,300 33104,300

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

233393,000 233393,000 233393,000

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, вивезення
побутового сміття та рідких нечистот за
рахунок відповідної субвенції з державного
бюджету 

1458654,300 1458654,300 1458654,300

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

129472,800 129472,800 129472,800

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 

2009354,700 2009354,700 2009354,700
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Разом

Видатки спеціального фонду

оплата праці
комунальні 
послуги та 
енергоносії

видатки 
розвитку бюджет 

розвитку

з них:Код 
ТПКВКМБ /
ТКВКБМС

Код 
програмної 

класифікації 
видатків та 
кредитува-

ння місцевих 
бюджетів

оплата праці
комунальні 
послуги та 
енергоносії

з них:

видатки 
споживання

Видатки загального фонду 

Код 
ФКВКБ

Всього видатки 
споживання

з них:

Всього видатки 
розвитку

Найменування головного розпорядника, 
відповідального виконавця, бюджетної 

програми або напряму видатків
згідно з типовою відомчою/ТПКВКМБ /

ТКВКБМС

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 за рахунок
відповідної субвенції з державного
бюджету

32332,300 32332,300 32332,300

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

362,900 362,900 362,900

3719770 9770 0180 Інші субвенції з місцевого бюджету 2560,000 2560,000 2560,000

із них не розподілені: 2560,000 2560,000 2560,000

Разом: 3899234,300 3866130,000 3899234,300

Всього: 6209472,167 6052832,267 498450,600 84357,100 123535,600 938197,33618 324371,358 7067,469 2287,959 613825,97818 177674,89618 7147669,50318

у тому числі видатки за рахунок
цільових субвенцій з державного
бюджету

4730737,100 4682049,700 180523,700 48687,400 469101,87999 469101,87999 70858,87999 5199838,97999

Директор департаменту
фінансів облдержадміністрації В.П.Іщенко



                        Додаток 4
                        до рішення обласної ради

(тис.грн.)

у тому числі
бюджет  розвитку

1 2 3 4 5 6

200000 Внутрішнє фінансування 291 758,91199 -6 203,04419 297 961,95618 175 078,45618
208000 Фінансування за рахунок зміни залишків 

коштів бюджетів 
291 758,91199 -6 203,04419 297 961,95618 175 078,45618

208100 На початок періоду 291 758,91199 168 875,41199 122 883,50000
208400 Кошти, що передаються із загального фонду 

бюджету до бюджету розвитку (спеціального 
фонду)

0,00000 -175 078,45618 175 078,45618 175 078,45618

600000 Фінансування за активними операціями 291 758,91199 -6 203,04419 297 961,95618 175 078,45618

602000 Зміни обсягів бюджетних коштів 291 758,91199 -6 203,04419 297 961,95618 175 078,45618
602100 На початок періоду 291 758,91199 168 875,41199 122 883,50000 0,00000
602400 Кошти, що передаються із загального фонду 

бюджету до бюджету розвитку (спеціального 
фонду)

0,00000 -175 078,45618 175 078,45618 175 078,45618

В.П.Іщенкофінансів облдержадміністрації

Разом

Джерела фінансування обласного бюджету на 2018 рік 

Код Назва Загальний фонд
Спеціальний фонд

Разом

Директор департаменту



Додаток 5
до рішення обласної ради

(тис.грн.)

на підготовку 
і проведення 

місцевих 
виборів

на виготовлення 
органами ведення 

Державного реєстру 
виборців списків 

виборців та іменних 
запрошень для 

підготовки і 
проведення  місцевих 

виборів

1 2 3 4 5

1. Арбузинський р-н 88,900 88,700 0,200

2. Березанський р-н 69,500 69,300 0,200

3. Доманівський р-н 60,600 60,400 0,200

4. Миколаївський р-н 78,700 78,700

5. Снігурівський р-н 65,200 65,200

Разом: 362,900 362,300 0,600

Директор департаменту фінансів
облдержадміністрації В.П. Іщенко

Розподіл
 обсягу субвенції з місцевого бюджету (КТПКВКМБ 3719620) на проведення 

виборів депутатів місцевих рад та сільських, селищних, міських  голів за рахунок 
відповідної субвенції з державного бюджету на 2018 рік  

№        
з/п

Назва адміністративно-
територіальних 

одиниць

Обсяг 
субвенції на 

2018 рік - 
всього

У тому числі:



(тис.грн.)

1 2 3 4 5

1. м. Миколаїв 13174,6 13174,6

2. м. Вознесенськ 1058,0 1058,0

3. м. Первомайськ 1569,4 1569,4

4. м. Южноукраїнськ 956,0 956,0

5. Арбузинський р-н 546,4 546,4

6. Баштанський р-н 1017,7 1017,7

7. Березанський р-н 811,9 811,9

8. Березнегуватський р-н 514,7 514,7

9. Братський р-н 388,6 388,6

10. Веселинівський р-н 517,0 -219,7 297,3

11. Вознесенський р-н 492,0 492,0

12. Врадіївський р-н 461,1 461,1

13. Доманівський р-н 564,4 564,4

14. Єланецький р-н 502,5 502,5

15. Вітовський р-н 1063,5 1063,5

16. Казанківський р-н 530,8 530,8

17. Кривоозерський р-н 507,0 507,0

18. Миколаївський р-н 779,4 779,4

19. Новобузький р-н 869,5 869,5

20. Новоодеський р-н 959,0 959,0

21. Очаківський р-н 692,3 -100,0 592,3

22. Первомайський р-н 718,0 718,0

23. Снігурівський р-н 873,5 873,5

24. Куцурубська сільська рада 
об`єднаної територіальної 
громади 

71,7 100,0 171,7

25. Веселинівська селищна рада 
Веселинівського району

219,7 219,7

Разом 29639,0 0,0 29639,0

Директор департаменту
фінансів облдержадміністрації В.П. Іщенко

Додаток 6
до рішення обласної ради

Всього з 
урахуванням 

внесених змін

Уточнений 
обсяг субвенції з місцевого бюджету (КТПКВКМБ 0719460) на відшкодування вартості 

лікарських засобів для лікування окремих захворювань за рахунок відповідної субвенції з 
державного бюджету на 2018 рік

Назва адміністративно-
територіальної одиниці

№ 
з/п

Затверджено в 
бюджеті на 2018 

рік
Зміни  (+,-)  



Додаток 7
до рішення обласної ради

(тис.грн.)

придбання пристроїв для 
програвання компакт-

дисків із звуковим записом 
для закладів загальної 

середньої освіти з метою 
створення умов для 

підготовки та проведення 
зовнішнього незалежного 
оцінювання з іноземних 

мов 

придбання 
персонального 

комп’ютера/ ноутбука та 
техніки для друкування, 
копіювання, сканування 

та ламінування з 
витратними 

матеріалами для 
початкової школи 

1 2 3 4 5
1. м.Миколаїв 1 096,943 230,460 866,483

2. м.Вознесенськ 134,921 30,060 104,861

3. м.Очаків 33,114 33,114

4. м.Первомайськ 183,574 40,080 143,494

5. м.Южноукраїнськ 102,825 20,040 82,785

6. Арбузинський р-н 46,530 20,040 26,490

7. Баштанський р-н 97,130 97,130

8. Березанський р-н 70,640 70,640

9. Березнегуватський р-н 132,450 132,450

10. Братський р-н 176,600 176,600

11. Веселинівський р-н 88,300 88,300

12. Вознесенський р-н 52,980 52,980

13. Врадіївський р-н 141,280 141,280

14. Доманівський р-н 26,490 26,490

15. Єланецький р-н 114,790 114,790

16. Вітовський р-н 170,150 20,040 150,110

17. Казанківський р-н 44,150 44,150
18. Кривоозерський р-н 205,470 20,040 185,430

19. Миколаївський р-н 88,300 88,300

20. Новобузький р-н 158,940 158,940

21. Новоодеський р-н 223,130 20,040 203,090
22. Очаківський р-н 8,830 8,830
23. Первомайський р-н 187,810 20,040 167,770

24. Снігурівський р-н 284,940 20,040 264,900

25. Куцурубська сільська рада об`єднаної територіальної 
громади 

59,604 59,604

26. Баштанська міська рада Баштанського району 159,185 20,040 139,145

27. Олександрівська  селищна рада Вознесенського 
району

49,670 49,670

28. Веселинівська селищна рада Веселинівського району 89,406 89,406
29. Воскресенська селищна рада Вітовського району 59,604 59,604

Сума, 
всьогоНазва адміністративно-територіальної одиниці№ 

з/п

із них:

Обсяг субвенції з місцевого бюджету (КТПКВКМБ 0619320) за рахунок залишку коштів освітньої субвенції, що утворився 
на початок бюджетного періоду на 2018 рік



2 Продовження додатка 7
до рішення обласної ради

30. Доманівська селищна рада Доманівського району 69,538 69,538

31. Ольшанська селищна рада Миколаївського району 29,802 29,802

32. Веснянська сільська рада Миколаївського району 19,868 19,868

33. Кам'яномостівська сільська рада Первомайського 
району

39,736 39,736

34. Благодатненська сільська рада Арбузинського району 49,670 49,670

35. Бузька сільська рада Вознесенського району 19,868 19,868

36. Галицинівська сільська рада Вітовського району 59,604 59,604

37. Коблівська сільська рада Березанського району 59,776 20,040 39,736

38. Михайлівська сільська рада Миколаївського району 29,802 29,802

39. Мостівська сільська рада Доманівського району 49,670 49,670

40. Нечаянська сільська рада Миколаївського району 29,802 29,802

41. Прибужанівська сільська рада Вознесенського району 59,604 59,604

42. Чорноморська сільська рада Очаківського району 19,868 19,868

43. Шевченківська сільська рада Вітовського району 99,512 20,040 79,472

44. Дорошівська сільська рада Вознесенського району 29,802 29,802

45. Новополтавська сільська рада Новобузького району 19,868 19,868

46. Березанська селищна рада Березанського району 49,670 49,670

47. Прибузька сільська рада Доманівського району 29,802 29,802

48. Володимирівська сільська рада Казанківського 
району

9,934 9,934

49. Казанківська селищна рада Казанківського району 79,472 79,472

50. Широківська сільська рада Снігурівського району 29,802 29,802

51. Радсадівська сільська рада Миколаївського та
Очаківського району

39,736 39,736

52. Арбузинська селищна рада Арбузинського району 69,538 69,538

Разом 5 281,500 501,000 4 780,500

Директор департаменту
фінансів облдержадміністрації В.П. Іщенко



(тис.грн.)

№        
з/п

Назва адміністративно-
територіальних одиниць

Затверджено в 
бюджеті на 

2018 рік
Зміни  (+,-)  

Всього з 
урахуванням 
внесених змін

1 2 3 4 5

1. м. Миколаїв 4204,80 -11,00 4193,80
2. м. Вознесенськ 230,40 230,40
3. м. Очаків 115,20 115,20
4. м. Первомайськ 489,60 489,60
5. м. Южноукраїнськ 144,00 144,00
6. Арбузинський р-н 273,60 273,60
7. Баштанський р-н 158,40 158,40
8. Березанський р-н 72,00 72,00
9. Березнегуватський р-н 43,20 43,20

10. Братський р-н 100,80 100,80
11. Веселинівський р-н 144,00 144,00
12. Вознесенський р-н 129,60 129,60
13. Врадіївський р-н 100,80 100,80
14. Доманівський р-н 57,60 57,60
15. Єланецький р-н 86,40 86,40
16. Вітовський р-н 201,60 201,60
17. Казанківський р-н 57,60 57,60
18. Кривоозерський р-н 201,60 201,60
19. Миколаївський р-н 43,20 43,20
20. Новобузький р-н 100,80 100,80
21. Новоодеський р-н 144,00 144,00
22. Очаківський р-н 28,80 28,80
23. Первомайський р-н 158,40 158,40
24. Снігурівський р-н 187,20 187,20

Разом 7473,60 -11,00 7462,60

Додаток 8
до рішення обласної ради

Директор департаменту
                           В.П. Іщенкофінансів облдержадміністрації                              

Уточнений розподіл обсягу субвенції
з обласного бюджету місцевим бюджетам (КТПКВКМБ 0819770) на надання 

щомісячної матеріальної допомоги  учасникам бойових дій у роки Другої світової 
війни, на 2018 рік



(тис.грн.)

№        
з/п

Назва адміністративно-
територіальних одиниць

Затверджено в 
бюджеті на 

2018 рік
Зміни  (+,-)  

Всього з 
урахуванням 
внесених змін

1 2 3 4 5

1. м. Миколаїв 486,20 -13,20 473,00
2. м. Вознесенськ 129,80 4,40 134,20
3. м. Очаків 24,20 -4,40 19,80
4. м. Первомайськ 59,40 6,60 66,00
5. м. Южноукраїнськ 26,40 26,40
6. Арбузинський р-н 8,80 2,20 11,00
7. Баштанський р-н 26,40 -4,40 22,00
8. Березанський р-н 26,40 26,40
9. Березнегуватський р-н 15,40 -2,20 13,20

10. Братський р-н 11,00 6,60 17,60
11. Веселинівський р-н 11,00 4,40 15,40
12. Вознесенський р-н 59,40 4,40 63,80
13. Врадіївський р-н 17,60 4,40 22,00
14. Доманівський р-н 19,80 8,80 28,60
15. Єланецький р-н 11,00 -2,20 8,80
16. Вітовський р-н 37,40 37,40
17. Казанківський р-н 15,40 -2,20 13,20
18. Кривоозерський р-н 26,40 2,20 28,60
19. Миколаївський р-н 17,60 -2,20 15,40
20. Новобузький р-н 48,40 -4,40 44,00
21. Новоодеський р-н 28,60 -2,20 26,40
22. Очаківський р-н 11,00 2,20 13,20
23. Первомайський р-н 13,20 2,20 15,40
24. Снігурівський р-н 35,20 35,20

Разом 1166,00 11,00 1177,00

Додаток 9
до рішення обласної ради

Директор департаменту
                           В.П. Іщенкофінансів облдержадміністрації                              

Уточнений розподіл обсягу субвенції
з обласного бюджету місцевим бюджетам (КТПКВКМБ 0819770) на надання 

одноразової матеріальної допомоги сім'ям загиблих та померлих учасників бойових 
дій в Афганістані, інвалідам війни в Афганістані, на 2018 рік



(тис.грн.)

№        
з/п

Назва адміністративно-
територіальних одиниць

Затверджено в 
бюджеті на 

2018 рік
Зміни  (+,-)  

Всього з 
урахуванням 
внесених змін

1 2 3 4 5

1. м. Миколаїв 432,00 -12,00 420,00
2. м. Вознесенськ 12,00 24,00 36,00
3. м. Очаків 84,00 84,00
4. м. Первомайськ 36,00 36,00
5. м. Южноукраїнськ 24,00 12,00 36,00
6. Арбузинський р-н 12,00 -12,00 0,00
7. Баштанський р-н 72,00 72,00
8. Березанський р-н 0,00
9. Березнегуватський р-н 0,00

10. Братський р-н 12,00 12,00
11. Веселинівський р-н 24,00 -12,00 12,00
12. Вознесенський р-н 24,00 24,00
13. Врадіївський р-н 0,00
14. Доманівський р-н 24,00 24,00
15. Єланецький р-н 0,00
16. Вітовський р-н 0,00
17. Казанківський р-н 0,00
18. Кривоозерський р-н 48,00 -24,00 24,00
19. Миколаївський р-н 36,00 36,00
20. Новобузький р-н 12,00 12,00
21. Новоодеський р-н 36,00 36,00
22. Очаківський р-н 12,00 -12,00 0,00
23. Первомайський р-н 12,00 -12,00 0,00
24. Снігурівський р-н 36,00 12,00 48,00

Разом 912,00 0,00 912,00

Додаток 10
до рішення обласної ради

Директор департаменту
                           В.П. Іщенкофінансів облдержадміністрації                              

Уточнений розподіл обсягу субвенції
з обласного бюджету місцевим бюджетам (КПКВКМБ 0819770) для надання 

щомісячної матеріальної допомоги дітям військовослужбовців, які загинули або 
померли внаслідок поранення, контузії чи каліцтва, одержаних при виконанні 

службових обов’язків під час участі в антитерористичній операції (АТО) на сході 
України , на 2018 рік



(тис. грн.)

залишку 
медичної 
субвенцій

залишку 
освітньої 
субвенцій

залишку 
субвенції на 
здійснення 

заходів щодо 
соціально-

економічного 
розвитку окремих 

територій

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

1500000 Управління капітального 
будівництва облдержадміністрації

1510000
Управління капітального
будівництва облдержадміністрації

1517320 7320  Будівництво об'єктів соціально-
культурного призначення

108 146,354 60 285,469 16 671,528 12 668,823 29 340,351 5 659,231

1517321 7321 0443 Будівництво освітніх установ та 
закладів

44 746,531 30 229,790 7 488,186 -947,835 6 540,351 5 659,231

у т.ч.: Будівництво спортивного майданчику на
території Мішково-Погорілівської
загальноосвітньої санаторної школи-
інтернату І-ІІІ ступенів Миколаївської
обласної ради по вул. Маяковського, 129 у с.
Мішково-Погорілове Жовтневого району
Миколаївської області

8 749,895  8 749,895 881,120 881,120

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

27 620,080 41,8 16 070,664 6 607,066 -6 607,066

Реконструкція котельні та теплових мереж з
впровадженням енергозберігаючих
технологій Лисогірської спеціальної
загальноосвітньої школи-інтернату
Первомайського району Миколаївської
області

5 205,941 30,0 3 641,820 3641,820 3 641,820 3641,820

Будівництво топкової з впровадженням
енергозберігаючих технологій
Новопетрівської спеціальної
загальноосвітньої школи-інтернату
Снігурівського району Миколаївської
області

3 170,615 44,3 1 767,411 1767,411 1 767,411 1767,411

субвенцій з 
місцевих 
бюджетів

5

із них за рахунок:

Код програмної 
класифікації 
видатків та 

кредитування 
місцевих 
бюджетів

Додаток 11

Видатки з 
урахуванням змін

Загальний обсяг 
фінансування 
будівництва 

Відсоток 
завершеності  
будівництва 
об'єктів на 
майбутні 

роки 

Код 
ТПКВКМБ /
ТКВКБМС

до рішення обласної ради

Зміни
(+ , -)

субвенцій з державного бюджету:

Код ФКВКБ
Назва об’єктів відповідно  до проектно- кошторисної 

документації тощо

Найменування головного розпорядника, 
відповідального виконавця, бюджетної 

програми або напряму видатків
згідно з типовою відомчою/ТПКВКМБ /

ТКВКБМС

 Всього видатків 
на завершення 

будівництва 
об’єктів на 

майбутні роки 

Уточнений перелік об’єктів, видатки на які 2018 року будуть проводитися за рахунок коштів бюджету розвитку

Затверджено на 
2018 рік



Продовження   додатка 11              
до рішення обласної ради

2

залишку 
медичної 
субвенцій

залишку 
освітньої 
субвенцій

залишку 
субвенції на 
здійснення 

заходів щодо 
соціально-

економічного 
розвитку окремих 

територій

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

субвенцій з 
місцевих 
бюджетів

5

із них за рахунок:

Код програмної 
класифікації 
видатків та 

кредитування 
місцевих 
бюджетів

Видатки з 
урахуванням змін

Загальний обсяг 
фінансування 
будівництва 

Відсоток 
завершеності  
будівництва 
об'єктів на 
майбутні 

роки 

Код 
ТПКВКМБ /
ТКВКБМС

Зміни
(+ , -)

субвенцій з державного бюджету:

Код ФКВКБ
Назва об’єктів відповідно  до проектно- кошторисної 

документації тощо

Найменування головного розпорядника, 
відповідального виконавця, бюджетної 

програми або напряму видатків
згідно з типовою відомчою/ТПКВКМБ /

ТКВКБМС

 Всього видатків 
на завершення 

будівництва 
об’єктів на 

майбутні роки 

Затверджено на 
2018 рік

Реконструкція інженерних мереж
Новопетрівської спеціальної
загальноосвітньої школи-інтернату
Миколаївської обласної ради Снігурівського
району (в тому числі виготовлення проектно-
кошторисної документації та проведення
експертизи)

250,000 250,000 250,000

1517322 7322 0443 Будівництво медичних установ та
закладів

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

32 117,909 44,0 18 000,000 8 000,000 10 000,000 18 000,000

1517324 7324 0443 Будівництво установ та закладів
культури

Миколаївський обласний художній музей ім.
В.В. Верещагіна по вул.Велика Морська, 47
у м.Миколаєві (реставрація). Будівля
громадського призначення

9 300,000 43,8 5 222,262 4 800,000 4 800,000

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

Нове будівництво спортивних майданчиків
Миколаївської обласної школи вищої
спортивної майстерності по
вул. Спортивна, 17 в м.Миколаєві (в тому
числі коригування проектно-кошторисної
документації та проведення експертизи)

21 981,914 68,9 6 833,417 1 183,342 -1 183,342

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

47 503,659 45 986,647 100,000 6 000,000 6 100,000

у т.ч.: Реставрація адміністративної будівлі
Миколаївського обласного центру
перепідготовки та підвищення кваліфікації
працівників органів державної влади,
органів місцевого самоврядування,
державних підприємств, установ і
організацій по вул.Шевченка, 64 у
м.Миколаєві (в тому числі виготовлення
проектно-кошторисної документації та
проведення експертизи)

33 100,000 3,4 31 983,779 100,000 100,000

Реставрація приміщень Миколаївської
обласної дитячо-юнацької спортивної школи
"Обласний шахово-шашковий клуб" імені
М.В.Шелеста (в тому числі коригування
проектно-кошторисної документації та
проведення експертизи)

14 403,659 2,8 14 002,868 6 000,000 6 000,000

1517360 7360  Виконання інвестиційних проектів 75 762,676 32 476,717 7 536,600 10 768,90699 18 305,50699 337,225 2 641,57399

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

49 601,914 23 847,858 7 790,408 7 790,408
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у т.ч.: Реконструкція Миколаївської
загальноосвітньої школи-інтернату № 3 І-ІІІ
ступенів Миколаївської обласної ради по
вул. 1 Слобідська, 74 в м.Миколаєві (в тому
числі коригування проектно-кошторисної
документації та проведення експертизи)

27 620,000 38,4 17 014,445 6 607,066 6 607,066

Нове будівництво спортивних майданчиків
Миколаївської обласної школи вищої
спортивної майстерності по вул.
Спортивна,17 в м.Миколаєві (в тому числі
коригування проектно-кошторисної
документації та проведення експертизи)

21 981,914 68,9 6 833,413 1 183,342 1 183,342

1517363 7363 0490 Виконання інвестиційних проектів в
рамках здійснення заходів щодо
соціально-економічного розвитку
окремих теритоій

Будівництво спортивного залу
Вознесенської загальноосвітньої школи
І-ІІІ ступенів №7 з прибудовою харчоблоку,
вул. Шевченка, 14,  м.Вознесенськ 

23 290,428 64,4 8 291,634 2 641,57399 2 641,57399 2 641,57399

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

Кошти субвенції з державного бюджету
місцевим бюджетам на фінансування
заходів соціально-економічної компенсації
ризику населення, яке проживає на території
зони спостереження для фінансування
заходів соціально-економічного розвитку,
що можуть реалізовуватись у 2018 році

7 536,600 -0,300 7 536,300

1517368 7368 0490 Виконання інвестиціїних проектів за
рахунок субвенцій з інших бюджетів

2 870,334 337,225 337,225 337,225 337,225

у т.ч.: Нове будівництво зовнішніх мереж
газопостачання житлових будинків по
вул.Суворова, м.Снігурівка Миколаївської
області

1 426,988 82,8 246,000 246,000 246,000 246,000

Нове будівництво внутрішніх мереж
газопостачання багатоповерхових житлових
будинків по вул.Суворова, м.Снігурівка
Миколаївської області

1 443,346 93,7 91,225 91,225 91,225 91,225

1516010 6010 Утримання та ефективна
експлуатація об'єктів житлово-
комунального господарства

140,30619 140,30619 140,30619

1516013 6013 0620 Забезпечення діяльності водопровідно-
каналізаційного господарства

Капітальні видатки 140,30619 140,30619 140,30619



Продовження   додатка 11              
до рішення обласної ради

4

залишку 
медичної 
субвенцій

залишку 
освітньої 
субвенцій

залишку 
субвенції на 
здійснення 

заходів щодо 
соціально-

економічного 
розвитку окремих 

територій

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

субвенцій з 
місцевих 
бюджетів

5

із них за рахунок:

Код програмної 
класифікації 
видатків та 

кредитування 
місцевих 
бюджетів

Видатки з 
урахуванням змін

Загальний обсяг 
фінансування 
будівництва 

Відсоток 
завершеності  
будівництва 
об'єктів на 
майбутні 

роки 

Код 
ТПКВКМБ /
ТКВКБМС

Зміни
(+ , -)

субвенцій з державного бюджету:

Код ФКВКБ
Назва об’єктів відповідно  до проектно- кошторисної 

документації тощо

Найменування головного розпорядника, 
відповідального виконавця, бюджетної 

програми або напряму видатків
згідно з типовою відомчою/ТПКВКМБ /

ТКВКБМС

 Всього видатків 
на завершення 

будівництва 
об’єктів на 

майбутні роки 

Затверджено на 
2018 рік

1511040 1040 0922 Надання загальної середньої освіти
загальноосвітніми школами-
інтернатами, загальноосвітніми
санаторними школами-інтернатами

Капітальні видатки 200,000 200,000

1511080 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 

Капітальні видатки 3 000,000 3 000,000

1511120 1120 0941 Підготовка кадрів вищими
навчальними закладами І-ІІ рівнів
акредитації (коледжами, технікумами,
училищами) 

Капітальні видатки 200,000 200,000

1511140 1140 0950 Підвищення кваліфікації,
перепідготовка кадрів закладами
післядипломної освіти 

Капітальні видатки 6 000,000 6 000,000

1512150 2150 Інші програми, заклади та заходи у
сфері охорони здоров'я

1 827,000 1 827,000 1 827,000

1512151 2151 0763 Забезпечення діяльності інших закладів
у сфері охорони здоров'я

Капітальні видатки 1 827,000 1 827,000 1 827,000

Разом: 231 412,689 138 748,833 33 708,128 31 405,03618 65 113,16418 477,53119 1 827,000 5 659,231 2 641,57399

0200000 Облдержадміністрація

0210000 Облдержадміністрація
0210180 0180 0133 Інша діяльність у сфері державного

управління
Капітальні видатки 10 000,000 10 000,000

0211140 1140 0950 Підвищення кваліфікації,
перепідготовка кадрів закладами
післядипломної освіти 

Капітальні видатки 400,000 400,000

Разом: 400,000 10 000,000 10 400,000

0600000 Департамент освіти і науки
облдержадміністрації

0610000 Департамент освіти і науки
облдержадміністрації

0611160 1160 Інші програми, заклади та заходи у
сфері освіти

42 155,575 42 155,575 42 155,575

0611161 1161 0990 Забезпечення діяльності інших закладів
у сфері освіти

42 155,575 42 155,575 42 155,575

0617360 7360 Виконання інвестиційних проектів 148,732 148,732 144,400
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0617363 7363 0490 Виконання інвестиційних проектів в
рамках здійснення заходів щодо
соціально-економічного розвитку
окремих теритоій

148,732 148,732 144,400

у т.ч.: Придбання комп'ютерної техніки для
Миколаївської загальноосвітньої школи-
інтернату І-ІІІ ступенів №3 Миколаївської
обласної ради

25,132 25,132 24,400

Облаштування класів мультимедійним
комплексом, інтерактивним зв'язком,
теплою підлогою Миколаївської спеціальної
загальноосвітньої школи-інтернат І-ІІІ
ступенів    № 6 Миколаївської обласної ради

123,600 123,600 120,000

Разом: 42 304,307 42 304,307 42 155,575 144,400

0700000 Управління охоpони здоpов'я
облдержадміністрації

0710000 Управління охоpони здоpов'я
облдержадміністрації

0712010 2010 0731 Багатопрофільна стаціонарна медична
допомога населенню 

Капітальні видатки 7 457,200 7 457,200 7 457,200

0712020 2020 0732 Спеціалізована стаціонарна медична
допомога населенню 

Капітальні видатки 13 030,000 907,600 13 937,600 907,600

0712070 2070 0724 Екстрена та швидка медична допомога
населенню

Капітальні видатки 12 400,000 12 400,000 2 400,000

0717360 7360 Виконання інвестиційних проектів 133,900 133,900 130,000

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

133,900 133,900 130,000

у т.ч.: Придбання медичного обладнання для
Миколаївської обласної дитячої інфекційної
лікарні Миколаївської обласної ради

103,000 103,000 100,000

Придбання холодильників для
Миколаївської обласної дитячої інфекційної
лікарні Миколаївської обласної ради

30,900 30,900 30,000

Разом: 13 030,000 20 898,700 33 928,700 10 764,800 130,000

0800000 Департамент соціального захисту
населення облдержадміністрації
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0810000 Департамент соціального захисту
населення облдержадміністрації

0816080 6080 Реалізація державних та місцевих
житлових програм 

15 500,000 15 500,000

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

Капітальні видатки 15 500,000 15 500,000

Разом: 15 500,000 15 500,000
1000000 Управління культури,

національностей та релігій
облдержадміністрації

1010000 Управління культури,
національностей та релігій
облдержадміністрації

1014030 4030 0824 Забезпечення діяльності бібліотек Капітальні видатки 980,000 980,000

1011120 1120 0941 Підготовка кадрів вищими
навчальними закладами І-ІІ рівнів
акредитації (коледжами, технікумами,
училищами) 

Капітальні видатки 20,000 20,000

Разом: 1 000,000 1 000,000

1100000 Відділ з питань фізичної культуpи і
спорту облдержадміністрації 

1110000 Відділ з питань фізичної культуpи і
спорту облдержадміністрації 

1115030 5030 Розвиток дитячо-юнацького та
резервного спорту

1 400,000 1 400,000

1115033 5033 0810 Забезпечення підготовки спортсменів
школами вищої спортивної
майстерності

Капітальні видатки 1 400,000 1 400,000

Разом: 1 400,000 1 400,000

1600000 Управління містобудування та 
архітектури облдержадміністрації

1610000 Управління містобудування та
архітектури облдержадміністрації

1617350 7350 0443 Розроблення схем планування та
забудови територій (містобудівної
документації)

Експертиза містобудівної документації
"Схема планування території Миколаївської
області – внесення змін"

200,000 200,000

Разом: 200,000 200,000

1900000 Упраління інфраструктури 
облдержадміністрації

1910000 Упраління інфраструктури
облдержадміністрації
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1917360 7360  Виконання інвестиційних проектів 7 828,725 7 828,725
1917361 7361 0490 Співфінансування інвестиційних

проектів, що реалізуються за рахунок
коштів державного фонду
регіонального розвитку

7 828,725 7 828,725

у т.ч.: Модернізація радіотехнічних засобів
аеродрому комунального підприємства
"Миколаївський міжнародний аеропорт"
Миколаївської обласної ради                                                        

4 630,725 4 630,725

Модернізація та дооснащення
світлосигнальної системи аеродрому
комунального підприємства "Миколаївський
міжнародний аеропорт" Миколаївської
обласної ради

3 198,000 3 198,000

1917430 7430 0454 Утримання та розвиток місцевих 
аеропортів

7 828,725 -7 828,725

у т.ч.: Модернізація радіотехничних засобів
аеродрому комунального підприємства
"Миколаївський міжнародний аеропорт"
Миколаївської обласної ради

4 630,725 -4 630,725

Модернізація та дооснащення
світлосигнальної системи аеродрому
КП "Міжнародний аеропорт Миколаїв"

3 198,000 -3 198,000

Разом: 7 828,725 7 828,725

Всього 231 412,689 138 748,833 73 066,853 104 608,04318 177 674,89618 477,53119 12 591,800 47 814,806 2 915,97399

Директор департаменту
фінансів облдержадміністрації В.П.Іщенко



Додаток 12
до рішення обласної ради

(тис.грн.)

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1500000 Управління капітального 
будівництва 
облдержадміністрації

1510000 Управління капітального 
будівництва 
облдержадміністрації

1518340 8340 0540 Природоохоронні заходи за 
рахунок цільових фондів

Запобігання забрудненню водойм
господарсько–побутовими стоками,
виконання першочергових заходів на
об’єктах водопровідно-каналізаційного
господарства

81 398,539 55 516,326 28 840,000

у т.ч.: реконструкція господарсько-побутової
каналізації та очисних споруд каналізації
м.Снігурівка Миколаївської області (в тому
числі коригування проектно-кошторисної
документації та проведення експертизи);

23 900,000 50,0 12 010,825 3 922,796

реконструкція споруд очищення стічних
вод смт Березанка Миколаївської області (в
тому числі коригування проектно-
кошторисної документації та проведення
експертизи);

8 536,548 22,0 6 683,534 6 683,534

Назва об’єктів відповідно  до проектно- 
кошторисної документації тощо

Загальний обсяг 
фінансування 
будівництва 

Відсоток 
завершеності  
будівництва 
об'єктів на 
майбутні 

роки  

Код 
програмної 

класифікації 
видатків та 

кредитування 
місцевих 
бюджетів

Найменування головного 
розпорядника, відповідального 

виконавця, бюджетної програми або 
напряму видатків
згідно з типовою 

відомчою/ТПКВКМБ /
ТКВКБМС

Всього видатки з 
урахуванням змін 

на 2018 рік

Всього видатків 
на завершення 

будівництва 
об’єктів на 

майбутні роки 

Уточнений перелік 
об'єктів та заходів, видатки на які у 2018 році будуть проводитися за рахунок коштів обласного цільового фонду охорони навколишнього природного середовища 

Код 
ТПКВКМБ /
ТКВКБМС

Код 
ФКВКБ
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1 2 3 4 5 6 7 8 9

Назва об’єктів відповідно  до проектно- 
кошторисної документації тощо

Загальний обсяг 
фінансування 
будівництва 

Відсоток 
завершеності  
будівництва 
об'єктів на 
майбутні 

роки  

Код 
програмної 

класифікації 
видатків та 

кредитування 
місцевих 
бюджетів

Найменування головного 
розпорядника, відповідального 

виконавця, бюджетної програми або 
напряму видатків
згідно з типовою 

відомчою/ТПКВКМБ /
ТКВКБМС

Всього видатки з 
урахуванням змін 

на 2018 рік

Всього видатків 
на завершення 

будівництва 
об’єктів на 

майбутні роки 

Код 
ТПКВКМБ /
ТКВКБМС

Код 
ФКВКБ

реконструкція дамби-переїзду ставка на
території Баштанської міської ради
Баштанського району Миколаївської
області (в тому числі коригування проектно-
кошторисної документації та проведення
експертизи);

10 187,289 31,0 6 980,272 500,000

реконструкція каналізаційної насосної
станції Миколаївської загальноосвітньої
школи-інтернату I-ІІІ ступенів № 6
Миколаївської обласної ради
по вул. Рибна, 95 у м.Миколаєві (в тому
числі коригування проектно-кошторисної
документації та проведення експертизи);

3 792,739 10,0 3 392,765 250,000

реконструкція станції повної біологічної
очистки по вул.Мельничній, 1 у м.Нова
Одеса Новоодеського району
Миколаївської області;

6 800,000 6 800,000 4 000,000

реконструкція каналізаційної насосної
станції та напірного колектору дитячого
садка "Теремок" та загальноосвітньої
школи № 1, смт Казанка (в тому числі
коригування проектно-кошторисної
документації та проведення експертизи);

12 800,000 34,0 8 463,670 3 083,670

реконструкція головної каналізаційної
насосної станції б/в "Коблево"
Березанського району Миколаївської
області;

4 604,320 91,1 407,617 400,000
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1 2 3 4 5 6 7 8 9

Назва об’єктів відповідно  до проектно- 
кошторисної документації тощо

Загальний обсяг 
фінансування 
будівництва 

Відсоток 
завершеності  
будівництва 
об'єктів на 
майбутні 

роки  

Код 
програмної 

класифікації 
видатків та 

кредитування 
місцевих 
бюджетів

Найменування головного 
розпорядника, відповідального 

виконавця, бюджетної програми або 
напряму видатків
згідно з типовою 

відомчою/ТПКВКМБ /
ТКВКБМС

Всього видатки з 
урахуванням змін 

на 2018 рік

Всього видатків 
на завершення 

будівництва 
об’єктів на 

майбутні роки 

Код 
ТПКВКМБ /
ТКВКБМС

Код 
ФКВКБ

реконструкція напірного каналізаційного
колектору по вул. Київська на ділянці від
вул. Осипенка до вул. Танасчишина в
м. Вознесенськ Миколаївської області;

5 200,000 5 200,000 5 000,000

реконструкція перекриття грабельного
відділення, перекриття резервуару
аварійних стоків та встановлення приладів
обліку на КНС-1 в с. Бузьке
Вознесенського району Миколаївської
області по вул. Степова, 17

5 577,643 5 577,643 5 000,000

Разом: 81 398,539 55 516,326 28 840,000

2700000 Департамент економічного 
розвитку та регіональної 
політики облдержадміністрації

2710000 Департамент економічного 
розвитку та регіональної 
політики 
облдержадміністрації

2718340 8340 0540 Природоохоронні заходи за 
рахунок цільових фондів

Розвиток об’єктів природно-заповідного
фонду, збереження наявного розмаїття
області

1 500,000 1 500,000 1 500,000

у т.ч.: утримання та матеріально-технічне
забезпечення діяльності регіональних
ландшафтних парків області ("Гранітно-
степове Побужжя", "Кінбурнська коса",
"Тилігульський", "Приінгульський"

1 500,000 1 500,000 1 500,000

споживання 987,018 987,018 987,018
розвитку 512,982 512,982 512,982
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Назва об’єктів відповідно  до проектно- 
кошторисної документації тощо

Загальний обсяг 
фінансування 
будівництва 

Відсоток 
завершеності  
будівництва 
об'єктів на 
майбутні 

роки  

Код 
програмної 

класифікації 
видатків та 

кредитування 
місцевих 
бюджетів

Найменування головного 
розпорядника, відповідального 

виконавця, бюджетної програми або 
напряму видатків
згідно з типовою 

відомчою/ТПКВКМБ /
ТКВКБМС

Всього видатки з 
урахуванням змін 

на 2018 рік

Всього видатків 
на завершення 

будівництва 
об’єктів на 

майбутні роки 

Код 
ТПКВКМБ /
ТКВКБМС

Код 
ФКВКБ

Разом: 1 500,000 1 500,000 1 500,000
2800000 Управління екології та 

природних ресурсів 
облдержадміністрації

2810000 Управління екології та 
природних ресурсів 
облдержадміністрації

2818340 8340 0540 Природоохоронні заходи за 
рахунок цільових фондів

Розвиток об’єктів природно-заповідного
фонду, збереження наявного розмаїття
області

2 430,000 2 430,000 2 430,000

у т.ч.: розробка землевпорядної документації зі
встановлення меж територій та об’єктів
природно-заповідного фонду;

300,000 300,000 300,000

розробка проектів створення територій та
об’єктів природно-заповідного фонду;

150,000 150,000 150,000

видання поліграфічної продукції
екологічного спрямування;

250,000 250,000 250,000

проведення профілактичних
протипожежних заходів, спрямованих на
запобігання знищенню чи пошкодженню
вогнем об’єктів природно-заповідного
фонду;

630,000 630,000 630,000

розробка та впровадження заходів зі
збереження місць гніздування рідкісних і
зникаючих видів птахів на водно-болотних
угіддях міжнародного значення у межах
об’єктів природно-заповідного фонду
регіонального значення;

150,000 150,000 150,000
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Назва об’єктів відповідно  до проектно- 
кошторисної документації тощо

Загальний обсяг 
фінансування 
будівництва 

Відсоток 
завершеності  
будівництва 
об'єктів на 
майбутні 

роки  

Код 
програмної 

класифікації 
видатків та 

кредитування 
місцевих 
бюджетів

Найменування головного 
розпорядника, відповідального 

виконавця, бюджетної програми або 
напряму видатків
згідно з типовою 

відомчою/ТПКВКМБ /
ТКВКБМС

Всього видатки з 
урахуванням змін 

на 2018 рік

Всього видатків 
на завершення 

будівництва 
об’єктів на 

майбутні роки 

Код 
ТПКВКМБ /
ТКВКБМС

Код 
ФКВКБ

оформлення і встановлення необхідної
кількості охоронних, інформаційних знаків,
аншлагів на територіях об'єктів природно-
заповідного фонду місцевого значення та
стендів в органах місцевого
самоврядування;

200,000 200,000 200,000

створення еколого-освітніх центрів в
регіональних ландшафтних парках
“Тилігульський”,  “Приінгульський”

750,000 750,000 750,000

Разом: 2 430,000 2 430,000 2 430,000

Всього: 85 328,539 59 446,326 32 770,000

Директор департаменту
фінансів облдержадміністрації В.П. Іщенко



Додаток 13
до рішення обласної ради

(тис.грн.)

0100000 Обласна рада 
0110000 Обласна рада

Обласна Програма підтримки засобів масової
інформації та забезпечення відкритості у діяльності
органів державної влади та органів місцевого
самоврядування на 2017-2021 роки:

500,000 500,000

0110150 0150 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

- висвітлення діяльності обласної ради через засоби
масової інформації

500,000 500,000

Програма розвитку місцевого самоврядування у
Миколаївській області на 2012-2015 роки (строк дії
продовжено на період до 2018 року рішенням
обласної ради):

2 000,000 2 000,000

0119770 9770 0180 Інші субвенції з місцевого бюджету - субвенція з обласного бюджету місцевим бюджетам
на співфінансування впровадження проектів-
переможців обласного конкурсу проектів та програм
розвитку місцевого самоврядування 2017 року

2 000,000 2 000,000

Найменування місцевої (регіональної) 
програми/заходу

Код 
програмної 

класифікації 
видатків та 
кредитуван-
ня місцевих 

бюджетів

Код 
ТПКВКМБ /
ТКВКБМС

Уточнений перелік місцевих (регіональних) програм, які фінансуватимуться 2018 року за рахунок коштів обласного бюджету

Всього видатки 
з урахуванням 
змін                на 

2018 рік 

           Обласні програми:

Код ФКВКБ

Найменування головного розпорядника, 
відповідального виконавця, бюджетної 

програми або напряму видатків
згідно з типовою відомчою/ТПКВКМБ /

ТКВКБМС

Загальний фонд Спеціальний 
фонд
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Найменування місцевої (регіональної) 
програми/заходу

Код 
програмної 

класифікації 
видатків та 
кредитуван-
ня місцевих 

бюджетів

Код 
ТПКВКМБ /
ТКВКБМС

Всього видатки 
з урахуванням 
змін                на 

2018 рік 

Код ФКВКБ

Найменування головного розпорядника, 
відповідального виконавця, бюджетної 

програми або напряму видатків
згідно з типовою відомчою/ТПКВКМБ /

ТКВКБМС

Загальний фонд Спеціальний 
фонд

Разом: 2 500,000 2 500,000

0200000 Облдержадміністрація
0210000 Облдержадміністрація

Комплексна програма соціального захисту
населення «Турбота» на період до 2020 року:

2 231,100 2 231,100

0213240 3240 Інші  заклади та заходи 2 231,100 2 231,100

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

- утримання контактного центру Миколаївської
області

2 231,100 2 231,100

Програма економічного і соціального розвитку
Миколаївської області на 2015-2017 роки
"Миколаївщина-2017" (строк дії продовжено на
період до 2018 року рішенням обласної ради):

2 640,000 2 640,000

0210180 0180 0133 Інша діяльність у сфері державного
управління

240,000 240,000

у т.ч. - проведення медіа-моніторингу, соціалогічних
опитувань та інших заходів

175,000 175,000

- виготовлення відзнаки для вшанування видатних
заслуг в економічній, науковій, соціально-культурній,
військовій, державній, громадській та інших сферах
суспільної діяльності жителів області та інших
областей України

65,000 65,000

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

2 400,000 2 400,000
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Найменування місцевої (регіональної) 
програми/заходу

Код 
програмної 

класифікації 
видатків та 
кредитуван-
ня місцевих 

бюджетів

Код 
ТПКВКМБ /
ТКВКБМС

Всього видатки 
з урахуванням 
змін                на 

2018 рік 

Код ФКВКБ

Найменування головного розпорядника, 
відповідального виконавця, бюджетної 

програми або напряму видатків
згідно з типовою відомчою/ТПКВКМБ /

ТКВКБМС

Загальний фонд Спеціальний 
фонд

у т.ч. - здійснення переліку заходів щодо підтримки
місцевих органів влади з питань реалізації реформ та
делегованих обласною радою повноважень

2 000,000 2 000,000

- зміцнення матеріально-технічної бази Головного
управління Державної казначейської служби України
у Миколаївській області для забезпечення належних
умов організації робочих місць та здійснення основних
функцій, а також програмне та інформаційне
забезпечення

400,000 400,000

Регіональна програма інформатизації "Електронна
Миколаївщина на 2018-2020 роки":

76,000 10 000,000 10 076,000

0210180 0180 0133 Інша діяльність у сфері державного
управління

 - реалізація заходів, передбачених Програмою 76,000 10 000,000 10 076,000

Обласна Комплексна програма профілактики
злочинності та вдосконалення системи захисту
конституційних прав і свобод громадян у
Миколаївській області на 2017-2021 роки:

3 650,000 3 650,000

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

3 650,000 3 650,000

у т.ч. - матеріально-технічне забезпечення дільничних
офіцерів поліції (дільничних інспекторів) засобами
зв’язку, оргтехнікою, автомототранспортом

1 000,000 1 000,000
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Найменування місцевої (регіональної) 
програми/заходу

Код 
програмної 

класифікації 
видатків та 
кредитуван-
ня місцевих 

бюджетів

Код 
ТПКВКМБ /
ТКВКБМС

Всього видатки 
з урахуванням 
змін                на 

2018 рік 

Код ФКВКБ

Найменування головного розпорядника, 
відповідального виконавця, бюджетної 

програми або напряму видатків
згідно з типовою відомчою/ТПКВКМБ /

ТКВКБМС

Загальний фонд Спеціальний 
фонд

- забезпечення координаційної групи
Антитерористичного центру управління Служби
безпеки України в Миколаївській області та її штабу,
а також підрозділів управління Служби безпеки
України в Миколаївській області сучасними
матеріально-технічними засобами, а саме:
автомобільним транспортом, спеціальним
обладнанням, електронно-обчислювальною технікою
та оргтехнікою, технікою зв’язку,
відеоспостереження, спорядженням (у тому числі
спеціальним), оптичними приладами, довгостроковим
обладнанням спеціального призначення, а також
іншим невиробничим обладнанням

1 000,000 1 000,000

- забезпечення підрозділів військової частини 3039
Національної гвардії України сучасними матеріально-
технічними засобами а саме: автомобільним та
мотовелотранспортом, спеціальним обладнанням,
електронно-обчислювальною технікою, оргтехнікою
та запасними частинами, матеріалами і обладнанням
для її обслуговування, технікою зв'язку та
відеоспостереження, спорядженням (у тому числі
спеціальним), оптичними приладами, довгостроковим
обладнанням спеціального призначення, обладнанням і
запасними частинами для ремонту та обслуговування
службового автотранспорту, меблями та
спеціальними шафами, а також іншим невиробничим
обладнанням і спецзасобами

650,000 650,000
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Найменування місцевої (регіональної) 
програми/заходу

Код 
програмної 

класифікації 
видатків та 
кредитуван-
ня місцевих 

бюджетів

Код 
ТПКВКМБ /
ТКВКБМС

Всього видатки 
з урахуванням 
змін                на 

2018 рік 

Код ФКВКБ

Найменування головного розпорядника, 
відповідального виконавця, бюджетної 

програми або напряму видатків
згідно з типовою відомчою/ТПКВКМБ /

ТКВКБМС

Загальний фонд Спеціальний 
фонд

- забезпечення управління патрульної поліції в
Миколаївській області департаменту патрульної
поліції Національної поліції України автомобільним
та мотовелотранспортом, спеціальним обладнанням,
електронно-обчислювальною технікою, оргтехнікою
та запасними частинами, матеріалами і обладнанням
для її обслуговування, технікою зв’язку,
відеоспостереження та приладами до них,
спорядженням (у тому числі тренувально-
спортивним), оптичними приладами, довгостроковим
обладнанням спеціального призначення, обладнанням і
запасними частинами для ремонту та обслуговування
службового автотранспорту та послугами по
обслуговуванню на спеціалізованих технічних
станціях, меблями та спеціальними шафами, а
також ремонтом адміністративних будинків,
підсобних приміщень та мереж до них, іншим
невиробничим обладнанням і спецзасобами

1 000,000 1 000,000

Обласна Цільова програма територіальної оборони
у Миколаївській області на  2017-2018 роки:

1 000,000 1 000,000

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

- матеріально-технічне забезпечення стрілецького
батальйону територіальної оборони предметами
бойового обмундирування та екіпірування (бойовий
єдиний комплект), наметами, системами опалення для
наметів, предметами гігієни, модульними
всесезонними спальними системами, килимами
спальними польовими ізоляційними, комплектами
польового індивідуального посуду; заходи щодо
забезпечення перевезення особового складу та
керівного складу військових комісаріатів для
організації і проведення навчань, зборів, тренувань
шляхом надання транспортних послуг, забезпечення
матеріалами для виготовлення мішеней, оргтехнікою
та канцелярськими товарами

1 000,000 1 000,000
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Найменування місцевої (регіональної) 
програми/заходу

Код 
програмної 

класифікації 
видатків та 
кредитуван-
ня місцевих 

бюджетів

Код 
ТПКВКМБ /
ТКВКБМС

Всього видатки 
з урахуванням 
змін                на 

2018 рік 

Код ФКВКБ

Найменування головного розпорядника, 
відповідального виконавця, бюджетної 

програми або напряму видатків
згідно з типовою відомчою/ТПКВКМБ /

ТКВКБМС

Загальний фонд Спеціальний 
фонд

Разом: 9 597,100 10 000,000 19 597,100
0600000 Департамент освіти і науки

облдержадміністрації
0610000 Департамент освіти і науки 

облдержадміністрації
Обласна Цільова соціальна програма розвитку
освіти Миколаївської області на 2017-2021 роки:

31 120,000 31 120,000

0611160 1160 Інші програми, заклади та заходи у сфері
освіти

6 260,000 6 260,000

0611162 1162 0990 Інші програми та заходи у сфері освіти 6 260,000 6 260,000

у т.ч. - премії переможцям Всеукраїнського конкурсу-
захисту науково-дослідницьких робіт учнів – членів
Малої академії наук України 

125,000 125,000

- виплата стипендії голови облдержадміністрації та
голови обласної ради учням професійно-технічних та
студентам вищих навчальних закладів

135,000 135,000

- забезпечення доступом до використання
підручників, навчально-методичних посібників в
електронному вигляді учням загальноосвітніх
навчальних закладів Миколаївської області

6 000,000 6 000,000

0619770 9770 0180 Інші субвенції з місцевого бюджету - cубвенції з обласного бюджету місцевим бюджетам
на:

24 860,000 24 860,000

у т.ч. - надання додаткової одноразової грошової допомоги
при першому працевлаштуванні у сільській місцевості
випускників вищих навчальних закладів державної та
комунальної форм власності незалежно від
підпорядкування, які здобули спеціальність
педагогічного профілю та навчались за рахунок
бюджетних коштів

360,000 360,000
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Найменування місцевої (регіональної) 
програми/заходу

Код 
програмної 

класифікації 
видатків та 
кредитуван-
ня місцевих 

бюджетів

Код 
ТПКВКМБ /
ТКВКБМС

Всього видатки 
з урахуванням 
змін                на 

2018 рік 

Код ФКВКБ

Найменування головного розпорядника, 
відповідального виконавця, бюджетної 

програми або напряму видатків
згідно з типовою відомчою/ТПКВКМБ /

ТКВКБМС

Загальний фонд Спеціальний 
фонд

- 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

17 500,000 17 500,000

- створення умов у разі потреби для забезпечення
освітніми послугами дітей з особливими освітніми
потребами у закладах освіти (загальної середньої,
позашкільної та професійної (професійно-технічної)
області та придбання спеціальних засобів корекції
психофізичного розвитку, обладнання, дидактичного
матеріалу, особливих наочних посібників для
обласного ресурсного центру інклюзивної освіти,
інклюзивно-ресурсних центрів

7 000,000 7 000,000

Обласна Програма "Безбар`єрна Миколаївщина": 36,000 36,000

0611160 1160 Інші програми, заклади та заходи у сфері
освіти

36,000 36,000

0611162 1162 0990 Інші програми та заходи у сфері освіти - запровадження підготовки сурдоперекладачів у
вищих навчальних закладах Миколаївської області
державної форми власності

36,000 36,000

Програма військово-патріотичного виховання
населення Миколаївської області на 2015-
2020 роки:

3 322,000 3 322,000

0611160 1160 Інші програми, заклади та заходи у сфері
освіти

3 322,000 3 322,000

0611162 1162 0990 Інші програми та заходи у сфері освіти - проведення заходів з удосконалення системи
військово-патріотичного виховання

3 322,000 3 322,000

Програма економічного і соціального розвитку
Миколаївської області на 2015-2017 роки
"Миколаївщина-2017" (строк дії продовжено на
період до 2018 року рішенням обласної ради):

175,000 4,332 179,332

0611160 1160 Інші програми, заклади та заходи у сфері
освіти

175,000 175,000
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Найменування місцевої (регіональної) 
програми/заходу

Код 
програмної 

класифікації 
видатків та 
кредитуван-
ня місцевих 

бюджетів

Код 
ТПКВКМБ /
ТКВКБМС

Всього видатки 
з урахуванням 
змін                на 

2018 рік 

Код ФКВКБ

Найменування головного розпорядника, 
відповідального виконавця, бюджетної 

програми або напряму видатків
згідно з типовою відомчою/ТПКВКМБ /

ТКВКБМС

Загальний фонд Спеціальний 
фонд

0611162 1162 0990 Інші програми та заходи у сфері освіти - проведення медіа-моніторингу, соціалогічних
опитувань та інших заходів

175,000 175,000

0617360 7360 Виконання інвестиційних проектів 4,332 4,332

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

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

4,332 4,332

Разом: 34 653,000 4,332 34 657,332

0700000 Управління охоpони здоpов'я
облдержадміністрації

0710000 Управління охорони здоров'я
облдержадміністрації

Обласна програма запобігання та лікування
серцево-судинних та судинно-мозкових
захворювань на 2018 – 2020 роки:

10 000,000 10 000,000

0712070 2070 0724 Екстрена та швидка медична допомога
населенню

- придбання автомобілів швидкої медичної допомоги 10 000,000 10 000,000

Обласна Цільова соціальна програма протидії
захворюванню на туберкульоз на 2013-2016 роки
(строк дії продовжено на період до 2018 року
рішенням обласної ради):

555,000 555,000

0712140 2140 Програми і централізовані заходи у галузі
охорони здоров'я

555,000 555,000

0712142 2142 0763 Програми і централізовані заходи
боротьби з туберкульозом

- організація трудового процесу діагностично-
лікувальних заходів на стаціонарному етапі
(забезпечення перевезення працівників до місця
роботи та у зворотному напрямку)

555,000 555,000

Програма військово-патріотичного виховання
населення Миколаївської області на 2015-
2020 роки:

20,000 30,000 50,000
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Найменування місцевої (регіональної) 
програми/заходу

Код 
програмної 

класифікації 
видатків та 
кредитуван-
ня місцевих 

бюджетів

Код 
ТПКВКМБ /
ТКВКБМС

Всього видатки 
з урахуванням 
змін                на 

2018 рік 

Код ФКВКБ

Найменування головного розпорядника, 
відповідального виконавця, бюджетної 

програми або напряму видатків
згідно з типовою відомчою/ТПКВКМБ /

ТКВКБМС

Загальний фонд Спеціальний 
фонд

0712020 2020 0732 Спеціалізована стаціонарна медична
допомога населенню 

- забезпечення обласного збірного пункту
Миколаївського обласного військового комісаріату
необхідним медичним обладнанням та препаратами
для проведення відповідного медичного огляду
громадян України 

20,000 30,000 50,000

Програма економічного і соціального розвитку
Миколаївської області на 2015-2017 роки
"Миколаївщина-2017" (строк дії продовжено на
період до 2018 року рішенням обласної ради):

175,000 3,900 178,900

0712150 2150 Інші програми, заклади та заходи у сфері
охорони здоров'я

175,000 175,000

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

- проведення медіа-моніторингу, соціалогічних
опитувань та інших заходів

175,000 175,000

0717360 7360 Виконання інвестиційних проектів 3,900 3,900

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

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

3,900 3,900

Програма для забезпечення виконання рішень суду
на 2018-2020 роки:

16,000 16,000

0710180 0180 0133 Інша діяльність у сфері державного
управління

 - реалізація заходів, передбачених Програмою 16,000 16,000

Разом: 766,000 10 033,900 10 799,900

0800000 Департамент соціального захисту
населення облдержадміністрації

0810000 Департамент соціального 
захисту населення 
облдержадміністрації

Комплексна програма соціального захисту
населення «Турбота» на період до 2020 року:

19 070,400 15 500,000 34 570,400

0813190 3190 Соціальний захист ветеранів війни та
праці

3 830,000 3 830,000
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Найменування місцевої (регіональної) 
програми/заходу

Код 
програмної 

класифікації 
видатків та 
кредитуван-
ня місцевих 

бюджетів

Код 
ТПКВКМБ /
ТКВКБМС

Всього видатки 
з урахуванням 
змін                на 

2018 рік 

Код ФКВКБ

Найменування головного розпорядника, 
відповідального виконавця, бюджетної 

програми або напряму видатків
згідно з типовою відомчою/ТПКВКМБ /

ТКВКБМС

Загальний фонд Спеціальний 
фонд

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

- надання на конкурсній основі одноразової допомоги
для відкриття власної справи учасниками
антитерористичної операції 

1 000,000 1 000,000

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

- фінансова підтримка громадських організацій
ветеранів

2 830,000 2 830,000

0813240 3240 Інші заклади та заходи 3 500,000 3 500,000

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

- організація відпочинку на базах відпочинку,
санаторно-курортних закладах демобілізованих
учасників антитерористичної операції на сході
України та членів їх сімей

3 500,000 3 500,000

0816080 6080 Реалізація державних та місцевих
житлових програм 

15 500,000 15 500,000

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

15 500,000 15 500,000

у т. ч.: - забезпечення придбання ж ит ла для учасників
бойових дій в Афганіст ані, які перебувают ь на
кварт ирному обліку

1 000,000 1 000,000

- забезпечення придбання ж ит ла для сімей учасників
ант ит ерорист ичної операції на сході України, які
перебувают ь на кварт ирному обліку

10 000,000 10 000,000

- забезпечення ж ит лом громадян, які пот ребуют ь
поліпшення ж ит лових умов т а перебувают ь на
кварт ирному обліку

4 500,000 4 500,000

0819770 9770 0180 Інші субвенції з місцевого бюджету - cубвенції з обласного бюджету місцевим бюджетам
для:

11 740,400 11 740,400

у т. ч.: - надання щомісячної мат еріальної допомоги
учасникам бойових дій у роки Другої світ ової війни 

7 462,600 7 462,600
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Найменування місцевої (регіональної) 
програми/заходу

Код 
програмної 

класифікації 
видатків та 
кредитуван-
ня місцевих 

бюджетів

Код 
ТПКВКМБ /
ТКВКБМС

Всього видатки 
з урахуванням 
змін                на 

2018 рік 

Код ФКВКБ

Найменування головного розпорядника, 
відповідального виконавця, бюджетної 

програми або напряму видатків
згідно з типовою відомчою/ТПКВКМБ /

ТКВКБМС

Загальний фонд Спеціальний 
фонд

- надання одноразової мат еріальної допомоги
громадянам, які пост раж дали внаслідок
Чорнобильської кат аст рофи (І кат егорії), т а діт ям-
інвалідам, інвалідніст ь яких пов'язана з наслідками
Чорнобильської  кат аст рофи

606,300 606,300

- надання одноразової мат еріальної допомоги сім'ям
загиблих т а померлих учасників бойових дій в
Афганіст ані, інвалідам війни в Афганіст ані

1 177,000 1 177,000

- надання щомісячної мат еріальної допомоги
учасникам визволення Миколаївської област і від
фашист ських загарбників

54,000 54,000

- передплат и періодичного друкованого видання
учасникам бойових дій у роки Другої світ ової війни т а
інвалідам війни з числа учасників ант ит ерорист ичної
операції на сході України

78,500 78,500

- надання мат еріальної допомоги сім'ям загиблих
учасників бойових дій, які брали участ ь в
ант ит ерорист ичній операції  на сході України  

1 450,000 1 450,000

- надання щомісячної мат еріальної допомоги діт ям
військовослуж бовців, які загинули або померли
внаслідок поранення, конт узії чи каліцт ва, одерж аних
при виконанні служ бових обов’язків під час участ і в
ант ит ерорист ичній  операції (АТО) на сході України

912,000 912,000

Обласна Програма "Безбар`єрна Миколаївщина": 431,600 431,600

0813190 3190 Соціальний захист ветеранів війни та
праці

431,600 431,600
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Найменування місцевої (регіональної) 
програми/заходу

Код 
програмної 

класифікації 
видатків та 
кредитуван-
ня місцевих 

бюджетів

Код 
ТПКВКМБ /
ТКВКБМС

Всього видатки 
з урахуванням 
змін                на 

2018 рік 

Код ФКВКБ

Найменування головного розпорядника, 
відповідального виконавця, бюджетної 

програми або напряму видатків
згідно з типовою відомчою/ТПКВКМБ /

ТКВКБМС

Загальний фонд Спеціальний 
фонд

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

- фінансова підтримка громадської організації
інвалідів 

431,600 431,600

Обласна Програма „Молодь Миколаївщини” на
2016-2020 роки:

3 414,900 3 414,900

0813240 3240 Інші заклади та заходи 3 414,900 3 414,900

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

- утримання соціальних центрів нового типу
(соціально-психологічної допомоги, ресоціалізації
наркозалежної молоді)

3 414,900 3 414,900

Програма економічного і соціального розвитку
Миколаївської області на 2015-2017 роки
"Миколаївщина-2017" (строк дії продовжено на
період до 2018 року рішенням обласної ради):

175,000 175,000

0813240 3240 Інші заклади та заходи 175,000 175,000

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

- проведення медіа-моніторингу, соціалогічних
опитувань та інших заходів

175,000 175,000

Разом: 23 091,900 15 500,000 38 591,900

0900000 Служба у справах дітей 
облдержадміністрації

091000 Служба у справах дітей
облдержадміністрації

Комплексна програма захисту прав дітей
Миколаївської області "Дитинство":

120,000 120,000

0913110 3110 Заклади і заходи з питань дітей та їх
соціального захисту

120,000 120,000

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

- заходи, спрямовані на подолання дитячої
безпритульності та бездоглядності

120,000 120,000
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Найменування місцевої (регіональної) 
програми/заходу

Код 
програмної 

класифікації 
видатків та 
кредитуван-
ня місцевих 

бюджетів

Код 
ТПКВКМБ /
ТКВКБМС

Всього видатки 
з урахуванням 
змін                на 

2018 рік 

Код ФКВКБ

Найменування головного розпорядника, 
відповідального виконавця, бюджетної 

програми або напряму видатків
згідно з типовою відомчою/ТПКВКМБ /

ТКВКБМС

Загальний фонд Спеціальний 
фонд

Разом: 120,000 120,000

1000000 Управління культури,
національностей та релігій
облдержадміністрації

1010000 Управління культури, 
національностей та релігій 
облдержадміністрації

Програма розвитку культури у Миколаївській
області на 2017-2018 роки:

766,700 766,700

1014080 4080 Інші заклади та заходи в галузі культури і
мистецтва

766,700 766,700

1014082 4082 0829 Інші заходи в галузі культури і мистецтва - проведення культурно-масових заходів місцевого
значення

766,700 766,700

Програма військово-патріотичного виховання
населення Миколаївської області на 2015-
2020 роки:

191,000 191,000

1014080 4080 Інші заклади та заходи в галузі культури і
мистецтва

191,000 191,000

1014082 4082 0829 Інші заходи в галузі культури і мистецтва  - заходи, спрямовані на виконання Програми 191,000 191,000

Обласна Цільова національно-культурна програма
"Збереження та розвиток етнічної, культурної та
мовної самобутності національних меншин у
Миколаївській області" на 2014-2018 роки:

367,500 367,500

1014080 4080 Інші заклади та заходи в галузі культури і
мистецтва

367,500 367,500
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Найменування місцевої (регіональної) 
програми/заходу

Код 
програмної 

класифікації 
видатків та 
кредитуван-
ня місцевих 

бюджетів

Код 
ТПКВКМБ /
ТКВКБМС

Всього видатки 
з урахуванням 
змін                на 

2018 рік 

Код ФКВКБ

Найменування головного розпорядника, 
відповідального виконавця, бюджетної 

програми або напряму видатків
згідно з типовою відомчою/ТПКВКМБ /

ТКВКБМС

Загальний фонд Спеціальний 
фонд

1014082 4082 0829 Інші заходи в галузі культури і мистецтва  - заходи, спрямовані на виконання Програми 367,500 367,500

Разом: 1 325,200 1 325,200

1100000 Відділ з питань фізичної
культуpи і спорту
облдержадміністрації 

1110000 Відділ з питань фізичної  
культури і спорту 
облдержадміністрації 

Програма розвитку фізичної культури і спорту в
Миколаївській області  на  2014-2018 роки:

6 877,300 6 877,300

1115030 5030 Розвиток дитячо - юнацького та
резервного спорту

4 083,000 4 083,000

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

- надання фінансової підтримки дитячо-юнацьким
спортивним школам, засновниками яких є
фізкультурно-спортивні товариства

4 083,000 4 083,000

1115060 5060 Інші заходи з розвитку фізичної культури
та спорту

2 794,300 2 794,300

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

- утримання обласного центру "Спорт для всіх" та
проведення заходів з фізичної культури

819,300 819,300

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

1 975,000 1 975,000
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Найменування місцевої (регіональної) 
програми/заходу

Код 
програмної 

класифікації 
видатків та 
кредитуван-
ня місцевих 

бюджетів

Код 
ТПКВКМБ /
ТКВКБМС

Всього видатки 
з урахуванням 
змін                на 

2018 рік 

Код ФКВКБ

Найменування головного розпорядника, 
відповідального виконавця, бюджетної 

програми або напряму видатків
згідно з типовою відомчою/ТПКВКМБ /

ТКВКБМС

Загальний фонд Спеціальний 
фонд

у т. ч.: - виплат а ст ипендій обласної ради т а
облдерж адмініст рації спорт сменам-перемож цям і
призерам Олімпійських, Європейських,
Паралімпійських, Дефлімпійських т а юнацьких
Олімпійських ігор, Всесвіт ніх ігор, чемпіонат ів світ у
і Європи з олімпійських видів спорт у т а їх т ренерам,
молодим перспект ивним спорт сменам Миколаївської
област і т а перспект ивним спорт сменам-шахіст ам

1 350,000 1 350,000

- виплата грошових винагород спортсменам-
чемпіонам та призерам Олімпійських, Європейських,
Паралімпійських, Дефлімпійських та юнацьких
Олімпійських ігор, Всесвітніх ігор, чемпіонатів світу
і Європи з олімпійських, паралімпійських,
дефлімпійських видів програми та їх тренерам

625,000 625,000

Програма економічного і соціального розвитку
Миколаївської області на 2015-2017 роки
"Миколаївщина-2017" (строк дії продовжено на
період до 2018 року рішенням обласної ради):

100,000 100,000

1115060 5060 Інші заходи з розвитку фізичної культури
та спорту

100,000 100,000

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

- забезпечення виготовлення та розповсюдження
соціальної реклами з метою пропаганди занять
фізичною культурою і спортом

100,000 100,000

Разом: 6 977,300 6 977,300

1200000 Управління житлово-
комунального господарства 
облдержадміністрації
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Найменування місцевої (регіональної) 
програми/заходу

Код 
програмної 

класифікації 
видатків та 
кредитуван-
ня місцевих 

бюджетів

Код 
ТПКВКМБ /
ТКВКБМС

Всього видатки 
з урахуванням 
змін                на 

2018 рік 

Код ФКВКБ

Найменування головного розпорядника, 
відповідального виконавця, бюджетної 

програми або напряму видатків
згідно з типовою відомчою/ТПКВКМБ /

ТКВКБМС

Загальний фонд Спеціальний 
фонд

1210000 Управління житлово-
комунального господарства
облдержадміністрації

Програма для забезпечення виконання рішень суду
на 2018-2020 роки:

17,000 17,000

1210180 0180 0133 Інша діяльність у сфері державного
управління

 - реалізація заходів, передбачених Програмою 17,000 17,000

Регіональна програма інформатизації "Електронна
Миколаївщина на 2018-2020 роки":

42,000 42,000

1210180 0180 0133 Інша діяльність у сфері державного
управління

 - реалізація заходів, передбачених Програмою 42,000 42,000

Обласна Програма часткового відшкодування
кредитів на реалізацію енергозберігаючих заходів у
житловому фонді на 2016-2020 роки:

300,000 300,000

1217640 7640 0470 Заходи з енергозбереження  - фінансування енергозберігаючих заходів 300,000 300,000

Разом: 359,000 359,000

1500000 Управління капітального
будівництва облдержадміністрації

1510000 Управління капітального 
будівництва облдержадміністрації

Програма для забезпечення виконання рішень суду
на 2018-2020 роки:

17,000 17,000

1510180 0180 0133 Інша діяльність у сфері державного
управління

 - реалізація заходів, передбачених Програмою 17,000 17,000

Програма економічного і соціального розвитку
Миколаївської області на 2015-2017 роки
"Миколаївщина-2017" (строк дії продовжено на
період до 2018 року рішенням обласної ради):

6 000,000 37 571,528 43 571,528

1517320 7320  Будівництво об'єктів соціально-
культурного призначення

23 681,120 23 681,120
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Найменування місцевої (регіональної) 
програми/заходу

Код 
програмної 

класифікації 
видатків та 
кредитуван-
ня місцевих 

бюджетів

Код 
ТПКВКМБ /
ТКВКБМС

Всього видатки 
з урахуванням 
змін                на 

2018 рік 

Код ФКВКБ

Найменування головного розпорядника, 
відповідального виконавця, бюджетної 

програми або напряму видатків
згідно з типовою відомчою/ТПКВКМБ /

ТКВКБМС

Загальний фонд Спеціальний 
фонд

1517321 7321 0443 Будівництво освітніх установ та закладів - будівництво освітніх установ та закладів 881,120 881,120

1517322 7322 0443 Будівництво медичних установ та закладів  18 000,000 18 000,000

1517324 7324 0443 Будівництво установ та закладів культури  - будівництво установ та закладів культури 4 800,000 4 800,000

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

- проектування, реставрація та охорона пам'яток
архітектури

6 100,000 6 100,000

1517360 7360  Виконання інвестиційних проектів 7 790,408 7 790,408

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

- співфінансування інвестиційних проектів, що
реалізуються за рахунок коштів державного фонду
регіонального розвитку

7 790,408 7 790,408

1519770 9770 0180 Інші субвенції з місцевого бюджету - субвенція з обласного бюджету міському бюджету
міста Баштанки на реалізацію проекту "Нове
будівництво басейну для плавання збірного типу по
вулиці Героїв Небесної Сотні, 29а м. Баштанка
Баштанського району Миколаївської області"

6 000,000 6 000,000

Комплексна Програма охорони довкілля
Миколаївської області на 2018-2020 роки:

28 840,000 28 840,000

1518340 8340 0540 Природоохоронні заходи за рахунок
цільових фондів

- природоохоронні заходи за рахунок цільових фондів 28 840,000 28 840,000

Разом: 6 017,000 66 411,528 72 428,528

1600000 Управління містобудування та
архітектури облдержадміністрації

1610000 Управління містобудування та 
архітектури 
облдержадміністрації

Комплексна соціально-економічна програма
забезпечення громадян житлом у Миколаївській
області на 2017-2022 роки:

2 756,000 574,000 3 330,000
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Найменування місцевої (регіональної) 
програми/заходу

Код 
програмної 

класифікації 
видатків та 
кредитуван-
ня місцевих 

бюджетів

Код 
ТПКВКМБ /
ТКВКБМС

Всього видатки 
з урахуванням 
змін                на 

2018 рік 

Код ФКВКБ

Найменування головного розпорядника, 
відповідального виконавця, бюджетної 

програми або напряму видатків
згідно з типовою відомчою/ТПКВКМБ /

ТКВКБМС

Загальний фонд Спеціальний 
фонд

1616080 6080 Реалізація державних та місцевих
житлових програм 

156,000 156,000

1616084 6084 0610 Витрати, пов'язані з наданням та
обслуговуванням пільгових
довгострокових кредитів, наданих
громадянам на будівництво/
реконструкцію/придбання житла

- витрати, пов'язані з надання та обслуговуванням
пільгових довгострокових кредитів, наданих
громадянам на будівництво/ реконструкцію/придбання
житла 

156,000 156,000

1618820 8820 Пільгові довгострокові кредити молодим
сім'ям та одиноким молодим громадянам
на будівництво/придбання житла та їх
повернення

2 600,000 574,000 3 174,000

1618821  8821 1060 Надання кредиту  - надання кредиту 2 600,000 574,000 3 174,000

Обласна комплексна програма розроблення
(оновлення) містобудівної документації територій
та створення (функціонування) служби
містобудівного кадастру Миколаївської області на
2016-2020 роки:

200,000 200,000

1617350 7350 0443 Розроблення схем планування та забудови
територій (містобудівної документації)

- розроблення схем планування та забудови територій
(містобудівної документації)

200,000 200,000

Разом: 2 756,000 774,000 3 530,000

1900000 Управління інфраструктури
облдержадміністрації

1910000 Управління інфраструктури
облдержадміністрації

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

147 945,567 240 000,000 387 945,567

1917460 7460 Утримання та розвиток автомобільних
доріг  та дорожньої інфраструктури 

147 945,567 240 000,000 387 945,567
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Найменування місцевої (регіональної) 
програми/заходу

Код 
програмної 

класифікації 
видатків та 
кредитуван-
ня місцевих 

бюджетів

Код 
ТПКВКМБ /
ТКВКБМС

Всього видатки 
з урахуванням 
змін                на 

2018 рік 

Код ФКВКБ

Найменування головного розпорядника, 
відповідального виконавця, бюджетної 

програми або напряму видатків
згідно з типовою відомчою/ТПКВКМБ /

ТКВКБМС

Загальний фонд Спеціальний 
фонд

1917461 7461 0456 Утримання та розвиток автомобільних
доріг та дорожньої інфраструктури за
рахунок коштів місцевого бюджету

- утримання та розвиток автомобільних доріг та
дорожньої інфраструктури за рахунок коштів
місцевого бюджету

147 945,567 147 945,567

1917464 7464 0456 Здійснення заходів в рамках проведення
експеременту з розвитку автомобільних
доріг загального користування в усіх
областях та м.Києві, а також дорожньої
інфраструктури у м.Києві

- здійснення заходів в рамках проведення
експеременту з розвитку автомобільних доріг
загального користування

240 000,000 240 000,000

Програма розвитку комунального підприємства
"Миколаївський міжнародний аеропорт" на 2017-
2020 роки:

7 828,725 7 828,725

1917360 7360  Виконання інвестиційних проектів 7 828,725 7 828,725

1917361 7361 0490 Співфінансування інвестиційних
проектів, що реалізуються за рахунок
коштів державного фонду регіонального
розвитку

- співфінансування інвестиційних проектів, що
реалізуються за рахунок коштів державного фонду
регіонального розвитку

7 828,725 7 828,725

Разом: 147 945,567 247 828,725 395 774,292

2300000 Управління інформаційної діяльності
та комунікацій з громадськістю
облдержадміністрації 

2310000 Управління інформаційної діяльності 
та комунікацій з громадськістю 
облдержадміністрації

Обласна Програма підтримки засобів масової
інформації та забезпечення відкритості у діяльності
органів державної влади та органів місцевого
самоврядування на 2017-2021 роки:

4 200,000 4 200,000
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Найменування місцевої (регіональної) 
програми/заходу

Код 
програмної 

класифікації 
видатків та 
кредитуван-
ня місцевих 

бюджетів

Код 
ТПКВКМБ /
ТКВКБМС

Всього видатки 
з урахуванням 
змін                на 

2018 рік 

Код ФКВКБ

Найменування головного розпорядника, 
відповідального виконавця, бюджетної 

програми або напряму видатків
згідно з типовою відомчою/ТПКВКМБ /

ТКВКБМС

Загальний фонд Спеціальний 
фонд

2318420 8420 0830 Інші заходи у сфері засобів масової
інформації

- інформування населення про актуальні питання
соціально-економічного і суспільно-політичного життя
області через інформаційні агентства, електронні,
аудіовізуальні та друковані засоби масової інформації

4 200,000 4 200,000

Обласна Програма підтримки вітчизняного
книговидання, книгорозповсюдження та
популяризації української книги у Миколаївській
області на 2017-2021 роки:

313,000 313,000

2314080 4080 Інші заклади та заходи в галузі культури і
мистецтва

13,000 13,000

2314082 4082 0829 Інші заходи в галузі культури і мистецтва - організація і проведення обласного конкурсу "Краща
Миколаївська книга"

13,000 13,000

2318420 8420 0830 Інші заходи у сфері засобів масової
інформації

300,000 300,000

у т. ч.: - надання фінансової підтримки місцевим авторам у
виданні книг

190,000 190,000

- фінансова підтримка редакціям друкованих засобів
масової інформації, видавництвам, поліграфічним
підприємствам у виданні літературних журналів,
альманахів тощо

110,000 110,000

Комплексна програма увічнення пам'яті учасників
антитерористичної операції, жертв воєн та
політичних репресій у Миколаївській області на
2017-2020 роки:

936,200 936,200

2314080 4080 Інші заклади та заходи в галузі культури і
мистецтва

936,200 936,200

2314081 4081 0829 Забезпечення діяльності інших закладів в
галузі культури і мистецтва

936,200 936,200

у т. ч.: - фінансова підтримка обласного центру пошукових
досліджень та редакційно-видавничої діяльності,
забезпечення підготовки та видання суспільно
важливих книг 

935,600 935,600
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Найменування місцевої (регіональної) 
програми/заходу

Код 
програмної 

класифікації 
видатків та 
кредитуван-
ня місцевих 

бюджетів

Код 
ТПКВКМБ /
ТКВКБМС

Всього видатки 
з урахуванням 
змін                на 

2018 рік 

Код ФКВКБ

Найменування головного розпорядника, 
відповідального виконавця, бюджетної 

програми або напряму видатків
згідно з типовою відомчою/ТПКВКМБ /

ТКВКБМС

Загальний фонд Спеціальний 
фонд

- системне оновлення меморіального веб-сайту з
увічнення пам'яті учасників антитерористичної
операції, жертв воєн та політичних репресій

0,600 0,600

Обласна Програма "Безбар`єрна Миколаївщина": 44,000 44,000

2318420 8420 0830 Інші заходи у сфері засобів масової
інформації

 - сурдопереклад на телеканалах м. Миколаєва 44,000 44,000

Програма економічного і соціального розвитку
Миколаївської області на 2015-2017 роки
"Миколаївщина-2017" (строк дії продовжено на
період до 2018 року рішенням обласної ради):

1 632,000 1 632,000

2318420 8420 0830 Інші заходи у сфері засобів масової
інформації

1 632,000 1 632,000

у т.ч.: - виготовлення та розміщення на зовнішніх рекламних
носіях соціальної реклами з важливих питань
суспільно-політичних подій

382,000 382,000

- проведення медіа-моніторингу, соціалогічних
опитувань та інших заходів

1 250,000 1 250,000

Регіональна програма інформатизації "Електронна
Миколаївщина" на 2018-2020 роки:

42,000 42,000

2310180 0180 0133 Інша діяльність у сфері державного
управління

 - реалізація заходів, передбачених Програмою 42,000 42,000

Разом: 7 167,200 7 167,200

2400000 Департамент агропромислового 
розвитку облдержадміністрації

2410000 Департамент агропромислового 
розвитку облдержадміністрації

Цільова регіональна програма підтримки
індивідуального житлового будівництва на селі та
поліпшення житлово-побутових умов сільського
населення "Власний дім" на 2018-2023 роки:

3 000,000 1 100,000 4 100,000
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Найменування місцевої (регіональної) 
програми/заходу

Код 
програмної 

класифікації 
видатків та 
кредитуван-
ня місцевих 

бюджетів

Код 
ТПКВКМБ /
ТКВКБМС

Всього видатки 
з урахуванням 
змін                на 

2018 рік 

Код ФКВКБ

Найменування головного розпорядника, 
відповідального виконавця, бюджетної 

програми або напряму видатків
згідно з типовою відомчою/ТПКВКМБ /

ТКВКБМС

Загальний фонд Спеціальний 
фонд

2418830 8830 Довгострокові кредити індивідуальним
забудовникам житла на селі та їх
повернення

3 000,000 1 100,000 4 100,000

2418831 8831 1060 Надання  кредиту  - надання  кредиту 3 000,000 1 100,000 4 100,000

Програма економічного і соціального розвитку
Миколаївської області на 2015-2017 роки
"Миколаївщина-2017" (строк дії продовжено на
період до 2018 року рішенням обласної ради):

175,200 175,200

2417370 7370 0490 Реалізація інших заходів щодо соціально-
економічного розвитку територій

- відзначення кращих механізаторів області премією
імені Федора Іванова - Героя України у номінації
"Кращий механізатор Миколаївщини"

175,200 175,200

Разом: 3 175,200 1 100,000 4 275,200

2600000 Управління з питань молоді та
туризму  облдержадміністрації

2610000 Управління з питань молоді та
туризму  облдержадміністрації

Обласна Програма відпочинку та оздоровлення
дітей Миколаївської області на 2014-2018 роки:

5 800,000 5 800,000

2613060 3060 1070 Оздоровлення громадян, які постраждали
внаслідок Чорнобильської катастрофи 

- відпочинок дітей, які постраждали внаслідок
Чорнобильської катастрофи 

300,000 5 500,000
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Найменування місцевої (регіональної) 
програми/заходу

Код 
програмної 

класифікації 
видатків та 
кредитуван-
ня місцевих 

бюджетів

Код 
ТПКВКМБ /
ТКВКБМС

Всього видатки 
з урахуванням 
змін                на 

2018 рік 

Код ФКВКБ

Найменування головного розпорядника, 
відповідального виконавця, бюджетної 

програми або напряму видатків
згідно з типовою відомчою/ТПКВКМБ /

ТКВКБМС

Загальний фонд Спеціальний 
фонд

2613140 3140 1040 Оздоровлення та відпочинок дітей (крім
заходів з оздоровлення дітей, що
здійснюються за рахунок коштів на
оздоровлення громадян, які постраждали
внаслідок Чорнобильської катастрофи)

- видатки на організацію оздоровлення та відпочинку
дітей  із соціально незахищених категорій

5 500,000 5 500,000

Програма розвитку туризму та курортів у
Миколаївській області на 2016-2020 роки:                   

250,000 250,000

2617620 7620 Розвиток готельного господарства та
туризму

250,000 250,000

2617622 7622 0470 Реалізація програм і заходів в галузі
туризму та курортів

- фінансування заходів з розвитку туристичного та
рекреаційного потенціалу області

250,000 250,000

Разом: 6 050,000 6 050,000

2700000 Департамент економічного
розвитку та регіональної
політики облдержадміністрації

2710000 Департамент економічного 
розвитку та регіональної 
політики облдержадміністрації

Програма економічного і соціального розвитку
Миколаївської області на 2015-2017 роки
"Миколаївщина-2017" (строк дії продовжено на
період до 2018 року рішенням обласної ради):

43 814,900 43 814,900
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Найменування місцевої (регіональної) 
програми/заходу

Код 
програмної 

класифікації 
видатків та 
кредитуван-
ня місцевих 

бюджетів

Код 
ТПКВКМБ /
ТКВКБМС

Всього видатки 
з урахуванням 
змін                на 

2018 рік 

Код ФКВКБ

Найменування головного розпорядника, 
відповідального виконавця, бюджетної 

програми або напряму видатків
згідно з типовою відомчою/ТПКВКМБ /

ТКВКБМС

Загальний фонд Спеціальний 
фонд

2717370 7370 0490 Реалізація інших заходів щодо соціально-
економічного розвитку територій

2 040,000 2 040,000

у т.ч.:  - сприяння впровадження інвестиційних проектів 20,000 20,000

 - інформаційне забезпечення 1 350,000 1 350,000

 - зовнішньоекономічна діяльність 470,000 470,000

- виконання делегованих повноважень стосовно
управління майном спільної власності
територіальних громад сіл, селищ, міст
Миколаївської області

200,000 200,000

2718320 8320 0520 Збереження природно-заповідного фонду - фінансування регіональних ландшафтних парків 3 274,900 3 274,900

2719770 9770 0180 Інші субвенції з місцевого бюджету  - субвенції з обласного бюджету місцевим бюджетам
на:

38 500,000 38 500,000

у т.ч.  -  реалізацію мікропроектів місцевого розвитку 28 000,000 28 000,000

- здійснення заходів щодо соціально-економічного
розвитку об'єднаних територіальних громад
Миколаївської області

10 500,000 10 500,000

Програма проведення приватизації майна спільної
власності територіальних громад сіл, селищ, міст
Миколаївської області на 2012-2014 роки (строк дії
продовжено рішенням обласної ради від 25.12.2014
№7 на період до затвердження чергової Програми
проведення приватизації майна):

150,000 150,000

2717370 7370 0490 Реалізація інших заходів щодо соціально-
економічного розвитку територій

- виконання делегованих повноважень стосовно
приватизації майна спільної власності територіальних
громад сіл, селищ, міст Миколаївської області

150,000 150,000

Комплексна Програма охорони довкілля
Миколаївської області на 2018-2020 роки:

1 500,000 1 500,000
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Найменування місцевої (регіональної) 
програми/заходу

Код 
програмної 

класифікації 
видатків та 
кредитуван-
ня місцевих 

бюджетів

Код 
ТПКВКМБ /
ТКВКБМС

Всього видатки 
з урахуванням 
змін                на 

2018 рік 

Код ФКВКБ

Найменування головного розпорядника, 
відповідального виконавця, бюджетної 

програми або напряму видатків
згідно з типовою відомчою/ТПКВКМБ /

ТКВКБМС

Загальний фонд Спеціальний 
фонд

2718340 8340 0540 Природоохоронні заходи за рахунок
цільових фондів

- природоохоронні заходи за рахунок цільових фондів 1 500,000 1 500,000

Програма розвитку малого і середнього
підприємництва у Миколаївській області на 2017-
2018 роки:

4 800,000 4 800,000

2717610 7610 0411 Сприяння розвитку малого та середнього
підприємництва

- реалізація заходів, передбачених Програмою 4 800,000 4 800,000

Регіональна програма інформатизації "Електронна
Миколаївщина на 2018-2020 роки":

84,000 84,000

2710180 0180 0133 Інша діяльність у сфері державного
управління

 - реалізація заходів, передбачених Програмою 84,000 84,000

Разом: 48 848,900 1 500,000 50 348,900

2800000 Управління екології та
природних ресурсів
облдержадміністрації

2810000 Управління екології та природних
ресурсів облдержадміністрації

Комплексна Програма охорони довкілля
Миколаївської області на 2018-2020 роки:

2 430,000 2 430,000

2818340 8340 0540 Природоохоронні заходи за рахунок
цільових фондів

 - природоохоронні заходи за рахунок цільових фондів 2 430,000 2 430,000

Разом: 2 430,000 2 430,000
2900000 Управління з питань 

надзвичайних ситуацій 
облдержадміністрації

2910000 Управління з питань 
надзвичайних ситуацій 
облдержадміністрації
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Найменування місцевої (регіональної) 
програми/заходу

Код 
програмної 

класифікації 
видатків та 
кредитуван-
ня місцевих 

бюджетів

Код 
ТПКВКМБ /
ТКВКБМС

Всього видатки 
з урахуванням 
змін                на 

2018 рік 

Код ФКВКБ

Найменування головного розпорядника, 
відповідального виконавця, бюджетної 

програми або напряму видатків
згідно з типовою відомчою/ТПКВКМБ /

ТКВКБМС

Загальний фонд Спеціальний 
фонд

Регіональна цільова програма захисту населення і
територій від надзвичайних ситуацій техногенного
та природного характеру на 2013-2017 роки (строк
дії продовжено на період до 2019 року рішенням
обласної ради):

1 445,000 1 445,000

2918110 8110 0320 Заходи із запобігання та ліквідації
надзвичайних ситуацій та наслідків
стихійного лиха

443,000 443,000

у т.ч.: - фінансування заходів з експлуатаційно-технічного
обслуговування апаратури і технічних засобів
регіональної системи централізованого оповіщення
та зв'язку цивільної оборони, яка змонтована на
пунктах управління облдержадміністрації

264,000 264,000

- поповнення регіонального матеріального резерву
для запобігання і ліквідації наслідків надзвичайних
ситуацій

179,000 179,000

2919800 9800 0180 Субвенція з місцевого бюджету
державному бюджету на виконання
програм соціально-економічного розвитку
регіонів

1 002,000 1 002,000

у т.ч.: - придбання оснащення для здійснення аварійно-
рятувальних, пошукових робіт у зонах надзвичайних
ситуацій (небезпечних подій), рятування та надання
допомоги постраждалому і травмованому населенню

804,000 804,000

- проведення робіт з очищення території від
вибухонебезпечних предметів в акваторії Чорного
моря поблизу Кінбурнського півострова

198,000 198,000

Разом: 1 445,000 1 445,000

3400000 Відділ з питань організації
надання адміністративних послуг
облдержадміністрації 
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Найменування місцевої (регіональної) 
програми/заходу

Код 
програмної 

класифікації 
видатків та 
кредитуван-
ня місцевих 

бюджетів

Код 
ТПКВКМБ /
ТКВКБМС

Всього видатки 
з урахуванням 
змін                на 

2018 рік 

Код ФКВКБ

Найменування головного розпорядника, 
відповідального виконавця, бюджетної 

програми або напряму видатків
згідно з типовою відомчою/ТПКВКМБ /

ТКВКБМС

Загальний фонд Спеціальний 
фонд

3410000 Відділ з питань організації
надання адміністративних
послуг облдержадміністрації 

Регіональна програма інформатизації "Електронна
Миколаївщина на 2018-2020 роки":

350,000 350,000

3410180 0180 0133 Інша діяльність у сфері державного
управління

 - реалізація заходів, передбачених Програмою 350,000 350,000

Разом: 350,000 350,000

Всього 303 144,367 355 582,485 658 726,852

Директор департаменту 
фінансів облдержадміністрації В.П.Іщенко



                                        
Офіційний  висновок 

                             
Департамент фінансів облдержадміністрації, враховуючи вимоги пункту 

7 статті 78 Бюджетного кодексу України, надає висновок про  залишки коштів 
обласного бюджету на рахунках загального та спеціального фондах на початок 
2018 року. 

 
1. По загальному фонду обласного бюджету: 
 
Відповідно до казначейського звіту за підсумками виконання обласного 

бюджету 2017 року за станом на 01 січня 2018 року залишки коштів на 
рахунках загального фонду обласного бюджету становили 202 179,412 тис.грн., 
із них: 

котловий рахунок – 120 729,947 тис.грн.; 
освітня субвенція з держбюджету – 56 067,406 тис.грн.; 
медична субвенція з держбюджету – 23 662,698 тис.грн.; 
субвенція з держбюджету на підготовку робітничих кадрів – 

0,015 тис.грн.; 
субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення 

заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій – 
1 719,346 тис.грн. 

 

  Рішенням обласної ради від  21 грудня 2017 року   № 25 «Про обласний 
бюджет Миколаївської області на 2018 рік» затверджено оборотний залишок 
бюджетних коштів у сумі 30 000,0 тис.грн. З урахуванням зазначеного вільний 
залишок коштів загального фонду обласного бюджету склав 90 729,947 тис.грн.  

 

З метою соціально-економічного розвитку Миколаївської області  
облдержадміністрацією пропонується проект рішення "Про внесення змін до 
обласного бюджету Миколаївської області на 2018 рік", яким залучає вільний 
залишок коштів загального фонду обласного бюджету, як джерело 
фінансування, в сумі 90 569,432 тис.грн., зокрема на: збільшення видаткової 
частини обласного бюджету по загальному фонду в сумі 49 761,2 тис.грн., та 
збільшення джерела фінансування для передачі коштів із загального фонду до 
бюджету розвитку (спеціального фонду) – капітальні видатки – 
40 808,232 тис.грн.  
 

Крім того, пропонується розподілити:  
залишок освітньої субвенції з державного бюджету в сумі 

56 067,406 тис.грн., зокрема на: збільшення видаткової частини обласного 
бюджету по загальному фонду в сумі 8 252,6 тис.грн., та збільшення джерела 
фінансування для передачі коштів із загального фонду до бюджету розвитку 
(спеціального фонду) – капітальні видатки – 47 814,806 тис.грн.  



 2 
медичної субвенції з державного бюджету в сумі 20 662,6 тис.грн., зокрема 

на: збільшення видаткової частини обласного бюджету по загальному фонду в 
сумі 8 070,8 тис.грн., та збільшення джерела фінансування для передачі коштів 
із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду) – капітальні 
видатки – 12591,8 тис.грн. 

субвенцію з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення 
заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій в сумі 
1575,97399тис.грн.  

 
2. По спеціальному фонду обласного бюджету: 
 
На початок бюджетного періоду 2018 року залишки коштів спеціального 

фонду становили за напрямами: 
- фонд охорони навколишнього природного середовища в сумі 

24 446,135 тис.грн., із яких пропонується залучити залишки на збільшення 
видатків спеціального фонду в сумі 10 400,0 тис.грн.; 

- субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення 
заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій – 
1540,0 тис.грн., із яких пропонується залучити залишки на збільшення видатків 
спеціального фонду в сумі 1340,0  тис.грн.  

- субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на реалізацію 
заходів, спрямованих на розвиток системи охорони здоров'я у сільський 
місцевості – 111 143,5 тис.грн., із яких пропонується залучити у повному обсязі. 

 
 
 
 
Директор департаменту  
фінансів  облдержадміністрації                                                           В.П.Іщенко 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Лавріненко 37 20 51 
 



тис.грн.

№ з/п Назва адміністративно-територіальної одиниці (назва 
закладу загальної середньої освіти)

Кількість 
пристроїв Вартість Разом

1 2 3 4 5
м. Миколаїв 23 230,460

1. Миколаївська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів 
№52 Миколаївської міської ради 

2 10,020 20,040

2. Миколаївська гімназія №4 Миколаївської міської ради 2 10,020 20,040

3. Миколаївська спеціалізована школа І-ІІІ ступенів №22 
з поглибленим вивченням англійської мови з 1 класу 
Миколаївської міської ради

4 10,020 40,080

4. Миколаївська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів 
№40 Миколаївської міської ради

2 10,020 20,040

5. Миколаївська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів 
№20 Миколаївської міської ради

3 10,020 30,060

6. Миколаївська гімназія №41 Миколаївської міської 
ради

2 10,020 20,040

7. Миколаївська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів 
№50 Миколаївської міської ради

2 10,020 20,040

8. Миколаївська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів 
№56 Миколаївської міської ради

2 10,020 20,040

9. Миколаївська гуманітарна гімназія №2 Миколаївської 
міської ради

2 10,020 20,040

10. Миколаївська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів 
№51 Миколаївської міської ради

2 10,020 20,040

м. Вознесенськ 3 30,060
11. Вознесенська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №8 

Вознесенської міської ради
3 10,020 30,060

м. Первомайськ 4 40,080
12. Первомайський навчально-виховний комплекс 

«Загальноосвітня школа І-ІІ ступенів №15 – колегіум» 
Первомайської міської ради

4 10,020 40,080

м. Южноукраїнськ 2 20,040
13. Южноукраїнська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів 

№4 Южноукраїнської міської ради
2 10,020 20,040

Арбузинський район 2 20,040
14. Арбузинська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів ім. 

Т.Г.Шевченка Арбузинської районної ради
2 10,020 20,040

Вітовський район 2 20,040
15. Первомайська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів 

Вітовської районної ради
2 10,020 20,040

субвенції на придбання пристроїв для програвання компакт-дисків із звуковим записом для 
закладів загальної середньої освіти з метою створення умов для підготовки та проведення 

зовнішнього незалежного оцінювання з іноземних мов

Додаткова таблиця 1
до пояснювальної записки 

Розподіл 



Кривоозерський район 2 20,040
16. Кривоозерська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів 

№1 Кривоозерської районної ради
2 10,020 20,040

Новоодеський район 2 20,040
17. Новоодеська гуманітарна гімназія Новоодеської 

районної ради
2 10,020 20,040

Первомайський район 2 20,040
18. Романовобалківська загальноосвітня школа І-ІІІ 

ступенів Первомайської районної ради 
2 10,020 20,040

Снігурівський район 2 20,040
19. Снігурівська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №4 

Снігурівської районної ради
2 10,020 20,040

Баштанська міська рада Баштанського району 2 20,040
20. Баштанська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №1 

Баштанської міської ради
2 10,020 20,040

Коблівська сільська рада Березанського району 2 20,040
21. Коблівська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів 

Березанської районної ради
2 10,020 20,040

Шевченківська сільська рада Вітовського району 2 20,040

22. Шевченківська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів 
Шевченківської сільської  ради

2 10,020 20,040

Разом 50 501,000





Додаткова таблиця 2
до пояснювальної записки

тис.грн.

№ 
з/п Назва адміністративно-територіальної одиниці

Кількість 
перших 
класів 

Вартість обладнання 
для одного класу з 

урахуванням 
співфінансування 

для міст обласного 
значення не більше 
50 %, для районів не 

більше 80 %, для 
ОТГ - 90 %.

Обсяг субвенції на 
придбання 

персонального 
комп’ютера/ ноутбука та 
техніки для друкування, 
копіювання, сканування 

та ламінування з 
витратними матеріалами 

для початкової школи 

1 2 3 4 5
1. м.Миколаїв 157 5,519 866,483
2. м.Вознесенськ 19 5,519 104,861
3. м.Очаків 6 5,519 33,114
4. м.Первомайськ 26 5,519 143,494
5. м.Южноукраїнськ 15 5,519 82,785
6. Арбузинський р-н 3 8,830 26,490
7. Баштанський р-н 11 8,830 97,130
8. Березанський р-н 8 8,830 70,640
9. Березнегуватський р-н 15 8,830 132,450

10. Братський р-н 20 8,830 176,600
11. Веселинівський р-н 10 8,830 88,300
12. Вознесенський р-н 6 8,830 52,980
13. Врадіївський р-н 16 8,830 141,280
14. Доманівський р-н 3 8,830 26,490
15. Єланецький р-н 13 8,830 114,790
16. Вітовський р-н 17 8,830 150,110
17. Казанківський р-н 5 8,830 44,150
18. Кривоозерський р-н 21 8,830 185,430
19. Миколаївський р-н 10 8,830 88,300
20. Новобузький р-н 18 8,830 158,940
21. Новоодеський р-н 23 8,830 203,090
22. Очаківський р-н 1 8,830 8,830
23. Первомайський р-н 19 8,830 167,770
24. Снігурівський р-н 30 8,830 264,900
25. Куцурубська сільська рада об`єднаної 

територіальної громади 
6 9,934 59,604

26. Баштанська міська рада Баштанського району 14 9,934 139,145
27. Олександрівська селищна рада Вознесенського 

району
5 9,934 49,670

28. Веселинівська селищна рада Веселинівського 
району

9 9,934 89,406

29. Воскресенська селищна рада Вітовського району 6 9,934 59,604

30. Доманівська селищна рада Доманівського 
району

7 9,934 69,538

31. Ольшанська селищна рада Миколаївського 
району

3 9,934 29,802

 субвенції на придбання персонального комп’ютера/ ноутбука та техніки для друкування, копіювання, 
сканування та ламінування з витратними матеріалами для початкової школи 

Розподіл 



32. Веснянська сільська рада Миколаївського 
району

2 9,934 19,868

33. Кам'яномостівська сільська рада 
Первомайського району

4 9,934 39,736

34. Благодатненська сільська рада Арбузинського 
району

5 9,934 49,670

35. Бузька сільська рада Вознесенського району 2 9,934 19,868
36. Галицинівська сільська рада Вітовського району 6 9,934 59,604

37. Коблівська сільська рада Березанського району 4 9,934 39,736
38. Михайлівська сільська рада Миколаївського 

району
3 9,934 29,802

39. Мостівська сільська рада Доманівського району 5 9,934 49,670

40. Нечаянська сільська рада Миколаївського 
району

3 9,934 29,802

41. Прибужанівська сільська рада Вознесенського 
району

6 9,934 59,604

42. Чорноморська сільська рада Очаківського 
району

2 9,934 19,868

43. Шевченківська сільська рада Вітовського району 8 9,934 79,472

44. Дорошівська сільська рада Вознесенського 
району

3 9,934 29,802

45. Новополтавська сільська рада Новобузького 
району

2 9,934 19,868

46. Березанська селищна рада Березанського району 5 9,934 49,670

47. Прибузька сільська рада Доманівського району 3 9,934 29,802
48. Володимирівська сільська рада Казанківського 

району
1 9,934 9,934

49. Казанківська селищна рада Казанківського 
району

8 9,934 79,472

50. Широківська сільська рада Снігурівського 
району

3 9,934 29,802

51. Радсадівська сільська рада Миколаївського та 
Очаківського району

4 9,934 39,736

52. Арбузинська селищна рада Арбузинського 
району

7 9,934 69,538

Разом 608 4 780,500
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