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8 273 973 гривень, у тому числі надання кредитів із загального фонду бюджету 
– 5 600 000 гривень та спеціального фонду  бюджету – 2 673 973 гривень 
(додатки 3,4). 

 
2. Взяти до відома, що в процесі виконання обласного бюджету 

Миколаївської області розпорядження голови обласної державної адміністрації 
про виділення коштів  з резервного фонду непередбачених видатків обласного 
бюджету у 2018 році не приймалися. 
 
 

3. Зняти з контролю такі рішення обласної ради: 
           

від 21 грудня 2017 року № 25 «Про  обласний  бюджет Миколаївської 
області на 2018 рік»; 

від 12 квітня 2018 року № 15 «Пpо затвеpдження звіту про виконання  
обласного бюджету Миколаївської області та резервного фонду 
непередбачених видатків за  2017 рік»; 

від 12 квітня 2018 року № 16 «Про внесення змін до обласного бюджету 
Миколаївської області на 2018 рік»; 

від 21 грудня 2018 року № 27 «Про внесення змін до обласного бюджету 
Миколаївської області на 2018 рік». 

 
 

4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію 
обласної ради з питань регіонального розвитку, планування, бюджету, фінансів 
та інвестицій. 

 
 
 

Голова обласної ради                                                           В. МОСКАЛЕНКО  



 (грн)

1 2 3 4 5
10000000 Податкові надходження 908 408 852 883 685 352 24 723 500
11000000 Податки на доходи, податки на прибуток, податки на

збільшення ринкової вартості  
837 668 999 837 668 999

11010000 Податок та збір на доходи фізичних осіб 756 308 611 756 308 611
11010100 Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується податковими

агентами, із доходів платника податку у вигляді заробітної
плати

597 617 758 597 617 758

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

77 575 685 77 575 685

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

64 444 897 64 444 897

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

16 603 575 16 603 575

11010600 Фіксований податок на доходи фізичних осіб від зайняття
підприємницькою діяльністю, нарахований до 1 січня 2012 року

205 205

11010900 Податок на доходи фізичних осіб від оподаткування пенсійних
виплат або щомісячного довічного грошового утримання, що
сплачується (перераховується) згідно з Податковим кодексом
України

66 491 66 491

11020000 Податок на прибуток підприємств 81 360 388 81 360 388
11020200 Податок на прибуток підприємств та фінансових установ

комунальної власності 
-19 212 -19 212

11020300 Податок на прибуток підприємств, створених за участю
іноземних інвесторів  

16 790 350 16 790 350

11020500 Податок на прибуток іноземних юридичних осіб                                                                                                                                                                                                              10 124 671 10 124 671

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

9 9

11020900 Податок на прибуток організацій і підприємств споживчої
кооперації, кооперативів та громадських об'єднань  

11 806 11 806

11021000 Податок на прибуток приватних підприємств  54 452 116 54 452 116

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

648 648

12000000 Податки на власність                                                                                                                                                                                                                                      574 574
12020000 Податок з власників транспортних засобів та інших самохідних

машин і механізмів  
574 574

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

574 574

13000000 Рентна плата та плата за використання інших природних 
ресурсів

46 016 353 46 016 353

13020000 Рентна плата за спеціальне використання води 40 147 094 40 147 094
13020100 Рентна плата за спеціальне використання води (крім рентної

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

31 927 028 31 927 028

до рішення обласної ради

Дані

Разом

Додаток 1

про виконання дохідної частини обласного бюджету Миколаївської області за 2018 рік

Код Найменування згідно
 з класифікацією доходів бюджету Загальний фонд Спеціальний 

фонд
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Продовження   додатка   1            

до рішення обласної ради                           

1 2 3 4 5

РазомКод Найменування згідно
 з класифікацією доходів бюджету Загальний фонд Спеціальний 

фонд

13020300 Рентна плата за спеціальне використання води для потреб
гідроенергетики

665 601 665 601

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

2 877 325 2 877 325

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

4 677 140 4 677 140

13030000 Рентна плата за користування надрами 5 652 627 5 652 627
13030100 Рентна плата за користування надрами для видобування

корисних копалин загальнодержавного значення 
5 652 627 5 652 627

13070000 Плата за використання інших природних ресурсів 216 632 216 632
13070200 Плата за спеціальне використання рибних та інших водних

ресурсів 
216 632 216 632

19000000 Інші податки та збори 24 722 926 24 722 926
19010000 Екологічний податок 14 097 169 14 097 169
19010100 Надходження від викидів забруднюючих речовин в атмосферне

повітря стаціонарними джерелами забруднення
3 938 440 3 938 440

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

618 244 618 244

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

9 540 485 9 540 485

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

10 625 656 10 625 656

19020200 Кошти, отримані місцевими бюджетами з державного бюджету 10 625 656 10 625 656

19050000 Збір за забруднення навколишнього природного середовища                                                                                                                                                                                                   101 101

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

68 68

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

33 33

20000000 Неподаткові надходження 182 649 998 29 108 246 153 541 752
21000000 Доходи від власності та підприємницької діяльності 1 200 248 30 072 1 170 176

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

5 409 5 409

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

5 409 5 409

21080000 Інші надходження                                                                                                                                                                                                                                          24 663 24 663

21080500 Інші надходження                                                                                                                                                                                                                                          14 140 14 140

21081100 Адміністративні штрафи та інші санкції                                                                                                                                                                                                                    10 523 10 523

21110000 Надходження коштів від відшкодування втрат
сільськогосподарського і лісогосподарського виробництва                                                                                                                                                        

1 170 176 1 170 176

22000000 Адміністративні збори та платежі, доходи від некомерційної
господарської діяльності

28 692 168 28 692 168

22010000 Плата за надання адміністративних послуг 25 442 994 25 442 994
22010500 Плата за ліцензії на виробництво спирту етилового, коньячного

і плодового, алкогольних напоїв та тютюнових виробів 
17 160 17 160
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Продовження   додатка   1            
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1 2 3 4 5

РазомКод Найменування згідно
 з класифікацією доходів бюджету Загальний фонд Спеціальний 

фонд

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

2 340 2 340

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

7 800 7 800

22010900 Плата за державну реєстрацію (крім реєстраційного збору за
проведення державної реєстрації юридичних осіб та фізичних
осіб-підприємців)

36 36

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

3 107 515 3 107 515

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

21 344 831 21 344 831

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

963 312 963 312

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

3 109 388 3 109 388

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

3 109 388 3 109 388

22130000 Орендна плата за водні об'єкти (їх частини), що надаються в
користування на умовах оренди Радою міністрів Автономної
Республіки Крим, обласними, районними, Київською та
Севастопольською міськими державними адміністраціями,
місцевими радами

139 786 139 786

24000000 Інші неподаткові надходження 2 205 015 386 006 1 819 009
24030000 Надходження сум кредиторської та депонентської

заборгованості підприїмств, організацій та установ, щодо яких
минув строк позовної давності                                                                                                                

64 454 64 454

24060000 Інші  надходження 2 124 556 321 552 1 803 004
24060300 Інші надходження                                                                                                                                                                                                                                          310 454 310 454
24060600 Надходження коштів з рахунків виборчих фондів                                                                                                                                                                                                             11 098 11 098
24062100 Грошові стягнення за шкоду, заподіяну порушенням

законодавства про охорону навколишнього природного
середовища внаслідок господарської та іншої діяльності

1 803 004 1 803 004

24110000 Доходи від операцій з кредитування та надання гарантій 16 005 16 005

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

16 005 16 005

25000000 Власні надходження бюджетних установ 150 552 567 150 552 567
30000000 Доходи від операцій з капіталом 173 026 3 767 169 259
31000000 Надходження від продажу основного капіталу 173 026 3 767 169 259
31020000 Надходження коштів від Державного фонду дорогоцінних

металів і дорогоцінного каміння                                                                                                                                                                      
3 767 3 767

31030000 Кошти від відчуження майна, що належить Автономній
Республіці Крим та майна, що перебуває в комунальній
власності

169 259 169 259

40000000 Офіційні трансферти 5 348 962 317 5 040 925 561 308 036 756
41000000 Від органів державного управління 5 348 962 317 5 040 925 561 308 036 756
41020000 Дотації 597 895 800 597 895 800
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

41020600
Стабілізаційна дотація                                                                                                                                                                                                                                    

8 021 000 8 021 000
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до рішення обласної ради                           

1 2 3 4 5

РазомКод Найменування згідно
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41030000 Субвенції  з державного бюджету місцевим бюджетам 4 709 776 481 4 417 550 381 292 226 100
41030600 Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на

виплату допомоги сім'ям з дітьми, малозабезпеченим сім'ям,
інвалідам з дитинства, дітям-інвалідам, тимчасової державної
допомоги дітям та допомоги по догляду за інвалідами I чи II
групи внаслідок психічного розладу

1 688 963 968 1 688 963 968

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), вивезення побутового
сміття та рідких нечистот

1 309 567 731 1 309 567 731

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

105 533 379 105 533 379

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

4 089 988 4 089 988

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

27 785 900 27 785 900

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

32 956 248 32 956 248

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

558 106 558 106

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

2 298 220 2 298 220

41033900 Освітня субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам                                                                                                                                                                                                  258 331 500 258 331 500

41034200 Медична субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам                                                                                                                                                                                                  844 575 400 844 575 400

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,
осіб з їх числа

43 379 578 43 379 578

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

9 538 295 9 538 295

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

8 350 505 8 350 505

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

5 501 637 5 501 637
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41035800 Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на
виплату державної соціальної допомоги на дітей-сиріт та дітей,
позбавлених батьківського піклування, грошового забезпечення
батькам-вихователям і прийомним батькам за надання
соціальних послуг у дитячих будинках сімейного типу та
прийомних сім'ях за принципом "гроші ходять за дитиною",
оплату послуг із здійснення патронату над дитиною та виплату
соціальної допомоги на утримання дитини в сім'ї патронатного
вихователя

31 529 274 31 529 274

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

6 560 689 6 560 689

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

2 845 528 2 845 528

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

5 126 600 5 126 600

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

808 285 808 285

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

34 376 150 34 376 150

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
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41050000 Субвенції з місцевих бюджетів іншим місцевим бюджетам 41 290 036 25 479 380 15 810 656

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

360 000 360 000

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

703 627 703 627

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) 

337 225 337 225

41053700 Субвенція з місцевого бюджету на співфінансування
інвестиційних проектів (субвенція з міського бюджету
м.Вознесенськ обласному бюджету для забезпечення
співфінансування інвестиційного проекту "Будівництво
спортивного залу Вознесенської загальноосвітньої школи
І-ІІІ ступенів № 7 з прибудовою харчоблоку, вул. Шевченка, 14,
м. Вознесенськ")

79 248 79 248

41053700 Субвенція з місцевого бюджету на співфінансування
інвестиційних проектів (субвенція з міського бюджету
м.Вознесенськ обласному бюджету для забезпечення
співфінансування проекту "Капітальний ремонт будівлі
загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 10 по провулку
Урсулова, 1 в м. Вознесенськ")

150 445 150 445

41053700 Субвенція з місцевого бюджету на співфінансування
інвестиційних проектів (субвенція з районного бюджету
Баштанського району обласному бюджету на співфінансування
інвестиційних програм і проектів регіонального розвитку, що
реалізуються у 2018 році за рахунок залишку коштів
державного фонду регіонального розвитку на початок року, в
тому числі: корпус центру дитячої реабілітації та корпус хоспісу
Баштанської центральної районної лікарні по вул. Ювілейній, 3,
м. Баштанка — реконструкція з добудовою під хоспіс)

19 197 19 197

41053700 Субвенція з місцевого бюджету на співфінансування
інвестиційних проектів (субвенція з районного бюджету
Єланецького району для співфінансування обласному бюджету
інвестиційного проекту "Єланецька гуманітарна гімназія по вул.
Горького, 25, смт Єланець – реконструкція з впровадженням
енергозберігаючих заходів з теплосанації будівлі та
встановлення електричного теплоакумулюючого опалення)

128 826 128 826

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) 

140 306 140 306

6



Продовження   додатка   1            

до рішення обласної ради                           

1 2 3 4 5

РазомКод Найменування згідно
 з класифікацією доходів бюджету Загальний фонд Спеціальний 

фонд

41053900 Інші субвенції з місцевого бюджету (субвенція з районного
бюджету Березнегуватського району обласному бюджету
Миколаївської області на співфінансування придбання житла
сім’ям учасників антитерористичної операції на сході України,
які перебувають на квартирному обліку)  

95 051 95 051

41053900 Інші субвенції з місцевого бюджету (субвенція з районного
бюджету Снігурівського району обласному бюджету на
придбання житла для сімей учасників антитерористичної
операції на сході України, які перебувають на квартирному
обліку)  

260 500 260 500

41053900 Інші субвенції з місцевого бюджету (субвенція з районного
бюджету Снігурівського району обласному бюджету
Миколаївської області за рахунок субвенції Нововасилівської
сільської ради на співфінансування придбання житла сім’ям
учасників антитерористичної операції на сході України, які
перебувають на квартирному обліку)  

80 000 80 000

41053900 Інші субвенції з місцевого бюджету (субвенція з міського
бюджету міста Миколаєва обласному бюджету Миколаївської
області на забезпечення придбання житла для сімей учасників
антитерористичної операції на сході України, які перебувають
на квартирному обліку, згідно зі списком по пільзі,
затвердженим Миколаївською міською радою) 

5 205 000 5 205 000

41053900 Інші субвенції з місцевого бюджету (субвенція з міського
бюджету міста Южноукраїнська на співфінансування з
обласним бюджетом видатків на забезпечення житлом сімей
учасників антитерористичної операції на сході України, які
перебувають на квартирному обліку, відповідно до Комплексної
програми соціального захисту населення «Турбота» на період
до 2020 року Миколаївської обласної ради та міської соціальної
програми підтримки учасників АТО та членів їх сімей, на 2016-
2020 роки) 

554 500 554 500

41053900 Інші субвенції з місцевого бюджету (субвенція з районного
бюджету Баштанського району обласному бюджету
Миколаївської області за рахунок субвенції Лоцкинської
сільської ради на співфінансування придбання житла сім’ям
учасників антитерористичної операції на сході України, які
перебувають на квартирному обліку) 

50 000 50 000

41053900 Інші субвенції з місцевого бюджету (субвенція з районного
бюджету Братського району на співфінансування обласному
бюджету іншої субвенції з місцевого бюджету для придбання
автомобілів швидкої медичної допомоги обласному центру
екстреної медичної допомоги та медицини катастроф)

175 900 175 900

41053900 Інші субвенції з місцевого бюджету (субвенція з районного
бюджету Снігурівського району обласному бюджету для
співфінансування на придбання автомобілів швидкої медичної
допомоги для обласного центру екстреної медичної допомоги
та медицини катастроф)

118 754 118 754

41053900 Інші субвенції з місцевого бюджету (субвенція з районного
бюджету Новобузького району на надання субвенції обласному
бюджету для співфінансування на придбання автомобілів
швидкої медичної допомоги для обласного центру екстреної
медичної допомоги та медицини катастроф у 2018 році) 

295 200 295 200
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41053900 Інші субвенції з місцевого бюджету (субвенція з районного
бюджету Казанківського району обласному бюджету для
співфінансування на придбання автомобілів швидкої медичної
допомоги для обласного центру екстреної медичної допомоги
та медицини катастроф) 

193 400 193 400

41053900 Інші субвенції з місцевого бюджету (субвенція з сільського
бюджету Благодатненської сільської ради Арбузинського
району обласному бюджету для співфінансування на придбання
автомобілів швидкої медичної допомоги для обласного центру
екстреної медичної допомоги та медицини катастроф) 

32 800 32 800

41053900 Інші субвенції з місцевого бюджету (субвенція з селищного
бюджету Казанківської селищної ради Казанківського району
обласному бюджету для співфінансування на придбання
автомобілів швидкої медичної допомоги для обласного центру
екстреної медичної допомоги та медицини катастроф) 

46 800 46 800

41053900 Інші субвенції з місцевого бюджету (субвенція з сільського
бюджету Коблівської сільської ради Березанського району
обласному бюджету для співфінансування на придбання
автомобілів швидкої медичної допомоги для обласного центру
екстреної медичної допомоги та медицини катастроф) 

35 000 35 000

41053900 Інші субвенції з місцевого бюджету (субвенція з районного
бюджету Новоодеського району обласному бюджету для
співфінансування на придбання автомобілів швидкої медичної
допомоги для обласного центру екстреної медичної допомоги
та медицини катастроф) 

354 600 354 600

41053900 Інші субвенції з місцевого бюджету (субвенція з селищного
бюджету Березанської селищної ради Березанського району
обласному бюджету для співфінансування на придбання
автомобілів швидкої медичної допомоги класу «В» та «С» для
обласного центру екстреної медичної допомоги та медицини
катастроф) 

10 000 10 000

41053900 Інші субвенції з місцевого бюджету (субвенція з районного
бюджету Вознесенського району обласному бюджету для
співфінансування на придбання автомобілів швидкої медичної
допомоги для обласного центру екстреної медичної допомоги
та медицини катастроф) 

98 000 98 000

41053900 Інші субвенції з місцевого бюджету (субвенція з сільського
бюджету Прибужанівської сільської ради Вознесенського
району обласному бюджету для співфінансування на придбання
автомобілів швидкої медичної допомоги для обласного центру
екстреної медичної допомоги та медицини катастроф) 

83 600 83 600

41053900 Інші субвенції з місцевого бюджету (субвенція з сільського
бюджету Бузької сільської ради Вознесенського району
обласному бюджету для співфінансування на придбання
автомобілів швидкої медичної допомоги для обласного центру
екстреної медичної допомоги та медицини катастроф) 

49 200 49 200

41053900 Інші субвенції з місцевого бюджету (субвенція з районного
бюджету Арбузинського району обласному бюджету для
співфінансування на придбання автомобілів швидкої медичної
допомоги для обласного центру екстреної медичної допомоги
та медицини катастроф) 

142 300 142 300
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Продовження   додатка   1            

до рішення обласної ради                           

1 2 3 4 5

РазомКод Найменування згідно
 з класифікацією доходів бюджету Загальний фонд Спеціальний 

фонд

41053900 Інші субвенції з місцевого бюджету (субвенція з районного
бюджету Доманівського району обласному бюджету для
співфінансування на придбання автомобілів швидкої медичної
допомоги для обласного центру екстреної медичної допомоги
та медицини катастроф) 

98 700 98 700

41053900 Інші субвенції з місцевого бюджету (субвенція з сільського
бюджету Шевченківської сільської ради Вітовського району
обласному бюджету для співфінансування на придбання
автомобілів швидкої медичної допомоги для обласного центру
екстреної медичної допомоги та медицини катастроф) 

307 000 307 000

41053900 Інші субвенції з місцевого бюджету (субвенція з сільського
бюджету Новополтавської сільської ради Новобузького району
обласному бюджету на співфінансування на придбання
автомобілів швидкої медичної допомоги для обласного центру
екстреної медичної допомоги та медицини катастроф)

10 000 10 000

41053900 Інші субвенції з місцевого бюджету (субвенція з сільського
бюджету Куцурубської сільської ради об'єднаної територіальної
громади Очаківського району обласному бюджету для
співфінансування на придбання автомобілів швидкої медичної
допомоги для обласного центру екстреної медичної допомоги
та медицини катастроф) 

151 200 151 200

41053900 Інші субвенції з місцевого бюджету (субвенція з сільського
бюджету Дорошівської сільської ради Вознесенського району
обласному бюджету для співфінансування на придбання
автомобілів швидкої медичної допомоги для обласного центру
екстреної медичної допомоги та медицини катастроф) 

20 000 20 000

41053900 Інші субвенції з місцевого бюджету (субвенція з сільського
бюджету Нечаянської сільської ради Миколаївського району
обласному бюджету для співфінансування на придбання
автомобілів швидкої медичної допомоги для обласного центру
екстреної медичної допомоги та медицини катастроф) 

50 000 50 000

41053900 Інші субвенції з місцевого бюджету (субвенція з сільського
бюджету Радсадівської сільської ради Миколаївського району
обласному бюджету для співфінансування на придбання
автомобілів швидкої медичної допомоги для обласного центру
екстреної медичної допомоги та медицини катастроф) 

63 800 63 800

41053900 Інші субвенції з місцевого бюджету (субвенція з сільського
бюджету Широківської сільської ради Снігурівського району
для придбання автомобілів швидкої медичної допомоги для
Миколаївського обласного центру екстреної медичної допомоги
та медицини катастроф)

36 900 36 900

41053900 Інші субвенції з місцевого бюджету (субвенція з сільського
бюджету Галицинівської сільської ради Вітовського району
обласному бюджету для придбання автомобілів швидкої
медичної допомоги для Миколаївського обласного центру
екстреної медичної допомоги та медицини катастроф)

155 412 155 412

41053900 Інші субвенції з місцевого бюджету (субвенція з міського
бюджету Баштанської міської ради обласному бюджету для
співфінансування на придбання автомобілів швидкої медичної
допомоги для обласного центру екстреної медичної допомоги
та медицини катастроф) 

200 000 200 000
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Продовження   додатка   1            

до рішення обласної ради                           

1 2 3 4 5

РазомКод Найменування згідно
 з класифікацією доходів бюджету Загальний фонд Спеціальний 

фонд

41053900 Інші субвенції з місцевого бюджету (субвенція з міського
бюджету міста Миколаєва обласному бюджету для
співфінансування на придбання автомобілів швидкої медичної
допомоги для обласного центру екстреної медичної допомоги
та медицини катастроф) 

8 567 324 8 567 324

41053900 Інші субвенції з місцевого бюджету (субвенція з міського
бюджету міста Первомайська обласному бюджету для
співфінансування на придбання автомобілів швидкої медичної
допомоги для обласного центру екстреної медичної допомоги
та медицини катастроф) 

1 495 900 1 495 900

41053900 Інші субвенції з місцевого бюджету (субвенція з міського
бюджету міста Вознесенська обласному бюджету для
співфінансування на придбання автомобілів швидкої медичної
допомоги для обласного центру екстреної медичної допомоги
та медицини катастроф) 

1 008 000 1 008 000

41053900 Інші субвенції з місцевого бюджету (субвенція з районного
бюджету Снігурівського району обласному бюджету, за рахунок
коштів сільського бюджету Першотравневої сільської ради, для
перерахування обласному бюджету для співфінансування
субвенції з місцевого бюджету на реалізацію заходів,
спрямованих на розвиток системи охорони здоров’я у сільській
місцевості, за рахунок залишку коштів відповідної субвенції з
державного бюджету, що утворився на кінець
2017 року) 

762 558 762 558

41053900 Інші субвенції з місцевого бюджету (субвенція з сільського
бюджету Бузької сільської ради Вознесенського району
обласному бюджету для співфінансування субвенцій 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) 

729 500 100 000 629 500

41053900 Інші субвенції з місцевого бюджету (субвенція з сільського
бюджету Нечаянської сільської ради Миколаївського району
обласному бюджету для  співфінансування субвенції з місцевого 
бюджету на реалізацію заходів, спрямованих на розвиток
системи охорони здоров’я у сільській місцевості, за рахунок
залишку коштів відповідної субвенції з державного бюджету,
що утворився на кінець 2017 року) 

778 827 778 827

41053900 Інші субвенції з місцевого бюджету (субвенція з районного
бюджету Новоодеського району обласному бюджету, за
рахунок субвенцій з бюджетів Сухоєланецької та Гур’ївської
сільських рад районному бюджету, для передачі обласному
бюджету на співфінансування субвенції з місцевого бюджету
на реалізацію заходів, спрямованих на розвиток системи
охорони здоров’я у сільській місцевості, за рахунок залишку
коштів відповідної субвенції із державного бюджету, що
утворився на кінець 2017 року ) 

1 569 653 1 569 653

41053900 Інші субвенції з місцевого бюджету (субвенція з районного
бюджету Новобузького району, за рахунок субвенції від
Вільнозапорізької сільської ради, для надання обласному
бюджету співфінансування субвенції з місцевого бюджету на
реалізацію заходів, спрямованих на розвиток системи охорони
здоров’я у сільській місцевості, за рахунок залишку коштів
відповідної субвенції з державного бюджету, що утворився на
кінець 2017 року) 

393 713 393 713
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Продовження   додатка   1            

до рішення обласної ради                           

1 2 3 4 5

РазомКод Найменування згідно
 з класифікацією доходів бюджету Загальний фонд Спеціальний 

фонд

41053900 Інші субвенції з місцевого бюджету (субвенція з районного
бюджету Новобузького району для надання обласному бюджету
співфінансування субвенції з місцевого бюджету на реалізацію
заходів, спрямованих на розвиток системи охорони здоров’я у
сільській місцевості, за рахунок залишку коштів відповідної
субвенції з державного бюджету, що утворився на кінець 2017
року) 

350 000 350 000

41053900 Інші субвенції з місцевого бюджету (субвенція з сільського
бюджету Благодатненської сільської ради Арбузинського
району для надання обласному бюджету співфінансування
управлінню капітального будівництва Миколаївської
облдержадміністрації (виготовлення проектно-кошторисної
документації для будівництва амбулаторії (АЗПСМ) в
с.Семенівка по вул. Шевченко, 6 та співфінансування на
будівництво нової амбулаторії (АЗПСМ) в с.Семенівка по
вул. Шевченко, 6) 

1 100 000 1 100 000

41053900 Інші субвенції з місцевого бюджету (субвенція з сільського
бюджету Коблівської сільської ради Березанського району
обласному бюджету для співфінансування субвенції з місцевого
бюджету на реалізацію заходів, спрямованих на розвиток
системи охорони здоров’я у сільській місцевості по об’єкту
"Нове будівництво амбулаторії первинної медико-санітарної
допомоги (1-2 лікаря без житла) в с. Новофедорівка
Березанського району Миколаївської області" ) 

773 973 773 973

41053900 Інші субвенції з місцевого бюджету (субвенція з сільського
бюджету Коблівської сільської ради Березанського району
обласному бюджету для співфінансування субвенції з місцевого
бюджету на реалізацію заходів, спрямованих на розвиток
системи охорони здоров’я у сільській місцевості по об’єкту
"Нове будівництво амбулаторії первинної медико-санітарної
допомоги (3-4 лікаря без житла) в с. Коблеве Березанського
району Миколаївської області" )

981 160 981 160

41053900 Інші субвенції з місцевого бюджету (субвенція з селищного
бюджету Березанської селищної ради Березанського району
обласному бюджету для співфінансування субвенції з місцевого
бюджету на реалізацію заходів, спрямованих на розвиток
системи охорони здоров’я у сільській місцевості, за рахунок
залишку коштів відповідної субвенції з державного бюджету,
що утворився на кінець 2017 року ) 

748 299 748 299

41053900 Інші субвенції з місцевого бюджету (субвенція з районного
бюджету Вітовського району, за рахунок Білозірського
сільського бюджету, для надання обласному бюджету
співфінансування субвенції з місцевого бюджету на реалізацію
заходів, спрямованих на розвиток системи охорони здоров’я у
сільській місцевості, за рахунок залишку коштів відповідної
субвенції з державного бюджету, що утворився на кінець
2017 року на будівництво амбулаторії первинної медико-
санітарної допомоги (1-2 лікаря без житла) у селі Білозірка
Вітовського району Миколаївської області) 

681 846 681 846
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1 2 3 4 5
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фонд

41053900 Інші субвенції з місцевого бюджету (субвенція з районного
бюджету Вітовського району, за рахунок Мішково-
Погорілівського сільського бюджету, для надання обласному
бюджету співфінансування субвенції з місцевого бюджету на
реалізацію заходів, спрямованих на розвиток системи охорони
здоров’я у сільській місцевості, за рахунок залишку коштів
відповідної субвенції з державного бюджету, що утворився на
кінець 2017 року, на будівництво амбулаторії первинної медико-
санітарної допомоги (3-4 лікаря без житла) у селі Мішково -
Погорілове  Вітовського району Миколаївської області) 

999 917 999 917

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

7 231 7 231

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

28 922 28 922

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

5 784 5 784

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

21 692 21 692

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

2 892 2 892

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

7 231 7 231
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Продовження   додатка   1            

до рішення обласної ради                           

1 2 3 4 5

РазомКод Найменування згідно
 з класифікацією доходів бюджету Загальний фонд Спеціальний 

фонд

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

2 892 2 892

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

2 892 2 892

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

4 338 4 338

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

10 123 10 123

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

43 384 43 384

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

5 784 5 784

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

18 799 18 799

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

8 677 8 677
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Продовження   додатка   1            

до рішення обласної ради                           

1 2 3 4 5

РазомКод Найменування згідно
 з класифікацією доходів бюджету Загальний фонд Спеціальний 

фонд

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

7 231 7 231

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

40 491 40 491

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

11 569 11 569

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

13 015 13 015

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

4 338 4 338

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

21 692 21 692

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

5 784 5 784

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

15 907 15 907
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Продовження   додатка   1            

до рішення обласної ради                           

1 2 3 4 5

РазомКод Найменування згідно
 з класифікацією доходів бюджету Загальний фонд Спеціальний 

фонд

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

4 338 4 338

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

8 677 8 677

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

2 892 2 892

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

5 784 5 784

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

1 446 1 446

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

33 261 33 261

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

4 338 4 338

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

30 368 30 368
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Продовження   додатка   1            

до рішення обласної ради                           

1 2 3 4 5

РазомКод Найменування згідно
 з класифікацією доходів бюджету Загальний фонд Спеціальний 

фонд

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

2 892 2 892

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

5 784 5 784

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

7 231 7 231

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

5 784 5 784

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

27 476 27 476

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

17 353 17 353

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

26 030 26 030

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

24 584 24 584
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Продовження   додатка   1            

до рішення обласної ради                           

1 2 3 4 5

РазомКод Найменування згідно
 з класифікацією доходів бюджету Загальний фонд Спеціальний 

фонд

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

30 368 30 368

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

21 692 21 692

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

56 398 56 398

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

4 338 4 338

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

4 338 4 338

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

17 353 17 353

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

8 677 8 677

41053900 Інші субвенції з місцевого бюджету (субвенція з районного
бюджету Миколаївського району обласному бюджету на
виконання повноваження по фінансуванню видатків для
придбання комп'ютерного обладнення, відповідного
мультимедійного контенту, як співфінансування для надання
субвенції обласному бюджету)  

15 907 15 907
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Продовження   додатка   1            

до рішення обласної ради                           

1 2 3 4 5

РазомКод Найменування згідно
 з класифікацією доходів бюджету Загальний фонд Спеціальний 

фонд

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

14 461 14 461

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

264 639 264 639

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

5 784 5 784

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

2 892 2 892

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

4 338 4 338

41053900 Інші субвенції з місцевого бюджету (субвенція з селищного
бюджету Арбузинської селищної ради Арбузинського району
обласному бюджету для співфінансування субвенції з
державного бюджету місцевим бюджетам на забезпечення
якісної сучасної та доступної загальної середньої освіти "Нова
українська школа" на придбання комп'ютерного обладнання для
закладів загальної середньої освіти)  

5 784 5 784

41053900 Інші субвенції з місцевого бюджету (субвенція з районного
бюджету Миколаївського району обласному бюджету на
виконання повноваження по фінансуванню видатків на
придбання шкільного автобуса для школи Миколаївського
району в частині співфінансування 50 відсотків) 

1 150 000 1 150 000

41053900 Інші субвенції з місцевого бюджету (субвенція з районного
бюджету Миколаївського району обласному бюджету на
виконання повноваження по фінансуванню видатків на
придбання шкільного автобуса для школи Миколаївського
району в частині співфінансування за рахунок коштів іншої
субвенції, отриманої  від Ковалівської сільської ради) 

650 000 650 000

18









Додаток 4

до рішення обласної ради

                                                             (грн)

1 2 3 4 5=3+4

2000 Поточні видатки                                                                                                                                                                                                                                           5 596 298 508 414 310 876 6 010 609 384

2100 Оплата праці і нарахування на заробітну плату                                                                                                                                                                                                             607 617 014 8 673 896 616 290 910

2110 Оплата праці                                                                                                                                                                                                                                              497 982 081 7 075 181 505 057 262

2111 Заробітна плата                                                                                                                                                                                                                                           497 982 081 7 075 181 505 057 262

2120 Нарахування на оплату праці                                                                                                                                                                                                                               109 634 933 1 598 715 111 233 648

2200 Використання товарів і послуг                                                                                                                                                                                                                             1 242 181 744 379 696 352 1 621 878 096

2210 Предмети, матеріали, обладнання та інвентар                                                                                                                                                                                                               31 901 040 30 609 738 62 510 778

2220 Медикаменти та перев'язувальні матеріали                                                                                                                                                                                                                  2 722 082 2 185 001 4 907 083

2230 Продукти харчування                                                                                                                                                                                                                                       80 512 478 18 265 595 98 778 073

2240 Оплата послуг (крім комунальних)                                                                                                                                                                                                                          36 385 953 5 986 871 42 372 824

2250 Видатки на відрядження                                                                                                                                                                                                                                    4 461 619 326 110 4 787 729

2270 Оплата комунальних послуг та енергоносіїв                                                                                                                                                                                                                 76 847 573 1 738 869 78 586 442

2271 Оплата теплопостачання                                                                                                                                                                                                                                    13 404 594 497 550 13 902 144

2272 Оплата водопостачання та водовідведення                                                                                                                                                                                                                   2 640 271 430 066 3 070 337

2273 Оплата електроенергії                                                                                                                                                                                                                                     24 089 652 629 438 24 719 090

2274 Оплата природного газу                                                                                                                                                                                                                                    25 372 950 171 514 25 544 464

2275 Оплата інших енергоносіїв                                                                                                                                                                                                                                 11 340 106 10 301 11 350 407

2280 Дослідження і розробки, окремі заходи по 
реалізації державних (регіональних) програм                                                                                                                                                                      

1 009 350 999 320 584 168 1 329 935 167

2281 Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по 
реалізації державних (регіональних) програм                                                                                                                                                             

252 292 444 252 292 444

2282 Окремі заходи по реалізації державних 
(регіональних) програм, не віднесені до заходів 
розвитку                                                                                                                                                            

1 009 350 999 68 291 724 1 077 642 723

2600 Поточні трансферти                                                                                                                                                                                                                                        3 706 710 883 22 831 513 3 729 542 396

2610 Субсидії та поточні трансферти підприємствам 
(установам, організаціям)                                                                                                                                                                                    

208 303 097 10 625 656 218 928 753

2620 Поточні трансферти органам державного 
управління інших рівнів                                                                                                                                                                                             

3 480 357 786 12 205 857 3 492 563 643

2630 Поточні трансферти урядам іноземних держав та 
міжнародним організаціям

18 050 000 18 050 000

2700 Соціальне забезпечення                                                                                                                                                                                                                                    39 182 021 594 142 39 776 163

2710 Виплата пенсій і допомоги                                                                                                                                                                                                                                 1 147 217 1 147 217

2720 Стипендії                                                                                                                                                                                                                                                 28 576 142 589 944 29 166 086

2730 Інші виплати населенню                                                                                                                                                                                                                                    9 458 662 4 198 9 462 860

2800 Інші поточні видатки                                                                                                                                                                                                                                      606 846 2 514 973 3 121 819

Виконання обласного бюджету Миколаївської області 

по видатках та кредитуванню за 2018 рік

за економічною структурою бюджетної класифікації

Найменування видатків та кредитування за 

економічною класифікацією
КЕКВК Загальний 

фонд

Спеціальний 

фонд

Виконано

Разом






