
№
УКРАЇНА 

ВІННИЦЬКА ОБЛАСНА РАДА

РІШЕННЯ №

Проект

2 0 2 1  р . сесія 8 скликання

Про внесення змін до рішення 3 сесії обласної Ради 8 скликання від 
24 грудня 2020 року № 19 «Про обласний бюджет на 2021 рік» (зі

змінами)

Відповідно до пунктів 17-18 частини 1 статті 43 Закону України «Про 
місцеве самоврядування в Україні», статей 72, 78 Бюджетного кодексу України, 
враховуючи клопотання обласної державної адміністрації та висновки 
постійної комісії обласної Ради з питань економіки, фінансів та бюджету, 
обласна Рада ВИРІШИЛА:

1. У межах загального обсягу обласного бюджету здійснити перерозподіл 
бюджетних призначень між головними розпорядниками бюджетних коштів, а 
саме:

1.1 Збільшити видатки бюджету розвитку спеціального фонду обласного 
бюджету Департаменту охорони здоров’я та реабілітації обласної державної 
адміністрації на загальну суму 2 000 000,00 грн, зокрема за програмою 0712010 
«Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню» - на
2 000 000,00 грн;

1.2 Збільшити видатки бюджету розвитку спеціального фонду обласного 
бюджету Управлінню розвитку територій та інфраструктури обласної 
державної адміністрації на загальну суму 4 583 496,00 грн, зокрема за 
програмою 1217670 «Внески до статутного капіталу суб’єктів господарювання» 
- на 4 583 496,00 грн;

1.3 Збільшити видатки бюджету розвитку спеціального фонду обласного 
бюджету Управлінню будівництва обласної державної адміністрації на загальну 
суму 766 504,00 грн, зокрема за програмою 1517325 «Будівництво споруд, 
установ та закладів фізичної культури і спорту» - на 766 504,00 грн;



1.4 Збільшити видатки загального фонду обласного бюджету 
Департаменту фінансів обласної державної адміністрації на загальну суму 
369 468,00 грн, зокрема за програмою 3719770 «Інші субвенції з місцевого 
бюджету» - на 369 468,00 грн;

1.5 Зменшити видатки загального фонду обласного бюджету 
Департаменту соціальної та молодіжної політики обласної державної 
адміністрації на загальну суму 369 468,00 грн, зокрема за програмою 0813242 
«Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення» - на 
369 468,00 грн.

1.6 Зменшити видатки бюджету розвитку спеціального фонду обласного 
бюджету Департаменту міжнародного співробітництва та регіонального 
розвитку обласної державної адміністрації на загальну суму 7 350 000,00 грн, 
зокрема за програмою 2517370 «Реалізація інших заходів щодо соціально- 
економічного розвитку територій» - на 7 350 000,00 грн.

2. Фінансування видатків, визначених підпунктом 1.1 - 1.4 цього рішення, 
здійснити за рахунок перерозподілу видатків між головними розпорядниками 
коштів у межах загального обсягу обласного бюджету відповідно до додатків
1, 2, 3, 4 цього рішення.

3. Згідно з підпунктами 1.1 - 1.6 унести зміни до додатків 3, 5, 6, 7 
рішення 3 сесії обласної Ради 8 скликання від 24 грудня 2020 року № 19 «Про 
обласний бюджет на 2021 рік» (зі змінами) відповідно до додатків 1, 2, 3, 4 
цього рішення.

4. На виконання частини 5 статті 103б Бюджетного кодексу України 
затвердити Порядок розподілу додаткової дотації на здійснення переданих з 
державного бюджету видатків з утримання закладів освіти та охорони здоров’я 
між місцевими бюджетами на 2021 рік (згідно з додатком 5 до рішення).

5. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію 
обласної Ради з питань економіки, фінансів та бюджету (Г. Якубович).

Голова обласної Ради В. СОКОЛОВИЙ



Додаток № З
до рішення сесії обласної ради 8 скликання

від червня 2021 року №

до додатку 6 "Розподіл коштів бюджету розвитку на здійснення заходів на будівництво, реконструкцію і реставрацію, капітальний ремонт об'єктів 
виробничої, комунікаційної та соціальної інфраструктури за об'єктами у 2021 році" до рішення 3 сесії обласної Ради 8 скликаиння від 24 грудня 2020 року № 19 "Про

обласний бюджет на 2021 рік"(зі змінами)
02100000000

ЗМІНИ

(код бюджету)

Код 
програмної 

класифікації 
видатків та 

кредитуванн 
я місцевого 

бюджету

Код
ТПКВКМБ

Код
ФКВКБ

Найменування головного розпорядника 
коштів місцевого бюджету / 
відповідального виконавця, 

найменування бюджетної програми 
згідно з ТПКВКМБ

Найменування об'єкта будівництва / вид 
будівельних робіт, у тому числі 

проектні роботи

Загальна 
тривалість 

будівництва {рік 
початку і 

завершення)

Загальна
вартість

будівництва,
гривень

Рівень 
виконання 

робіт на 
початок 

бюджетного 
періоду, %

Обсяг видатків 
бюджету розвитку, 
які спрямовуються 

на будівництво 
об'єкта у 

бюджетному 
періоді, гривень

Рівень 
готовності 

об'єкта на кінець 
бюджетного 
періоду, %

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
0700000 Д епартам ент охорони здоров'я та реабілітації ОДА 2 000 000,00

0710000 Д е п а р т а м ен т  о хорони  здоров 'я  т а р е а б іл іт а ц і ОДА 2 000 000,00

0712010 2010
0731

/080101
Багатопрофільна стаціонарна медична 
допомога населенню

- капітальні видатки 2 000 000,00

1200000 Управління розвитку трнторій та інфраструктури ОДА 4 583 496,00
1210000 Управління розвит ку трнторій та інфраструктури ОДА 4 583 496,00

1217670 7670
0490

/180409
Внески до статутного капіталу суб'єктів 
господарювання

- капітальні видатки 4 583 496,00

1500000 Управління будівництва ОДА 766 504,00

1510000 Управління будівництва ОДА 766 504,00

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

- капітальні видатки 766 504,00

в тому числі: для завершення будівельно-монтажних робіт по об 'екту «Нове будівництво стадіону на території 
Вінницького гуманітарно-педагогічного коледжу за адресою: вул. Нагірна, 13 вм . Вінниця (коригування 3)

766 504,00

2500000
Д епартам ент м іж народного співробітництва та 

регіонального розвитку ОДА
-7 350 000,00

2510000
Департамент між народного співробітництва та регіонального 

розвит ку ОДА
-7 350 000,00

2517370 7370 0490
Реалізація інших заходів щодо соціально- 
економічного розвитку територій

- капітальні видатки -7 350 000,00

Усього 0,000

Директор Департаменту фінансів обласної державної адміністрації — і М. КОПАЧЕВСЬКИЙ

Д и ректор  Д епартаменту ф інансів обласної держ авної адміністрації

Н ачальни к  управління з питань економіки, фінансів та бю джету виконавчого апарату обласної Ради

М.КОПАЧЕВСЬКИЙ 

Л. РОМАНОВА



Д одаток №  4
до ріш ення сесії обласної Ради 8 скликання

від червня 2021 р о к у №

до д одатк у  7 "Розподіл витрат місцевого бюджету на реалізацію місцевих/регіональних програм у 2021 році" до рішення 3 сесії обласної Ради 8
скликанння від 24 грудня 2020 року № 19 мПро обласний бюджет на 2021 рік"(зі змінами)

ЗМІНИ

02100000000 
(код оюджету)

( гри)

Код 
програмної 

класифікації 
видатків та 

кредитування 
місцевого 
бюджету

Код
ТИ КВКМ Б

Код
ФКВКБ

Найменування головного розпорядника коштів місцевого 
бюджету/ відповідального виконавця, найменування 

бюджетної програми 
згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та 

кредитування .місцевого бюджету

Найменування місцевої/регіональної програми
Дата і номер документа, 

яким затверджено місцеву 
регіональну програму

Усього Загальний фонд

Спеціальний фонд

усього
у тому числі 

бюджет 
розвитку

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

0800000 Департамент соціальної та молодіжної політики ОДА -369 468,00 -369 468,00 0,00 0,00

08 1 0 0 0 0
Д епарт ам ент  со ц іа льно ї т а м олодіж ної 

п о літ и к и В ін н и ц ько ї ОДА
-369 468,00 -369 468.00 0,00 0,00

0813242 3242 1090
Інші заходи  у  сф ер і соц іальнго  захисту і 

со ц іал ьн ого  забезпечення

Комплексна цільова програма соціального 
захисту населення Вінницької області на 

2019-2021 роки

Рішення 37 сесії обласної 
Ради 7 скликання від 
05.03.2019 р №  750 (зі 
змінами)

-369 468,00 -369 468,00

2500000
Департамент міжнародного співробітництва та 

регіонального розвитку ОДА
-7 350 000,00 0,00 -7 350 000,00 -7 350 000,00

2 5 1 0 0 0 0
Д епарт ам ент  м іж народного співробіт ницт ва та  

регіонального р о зви т ку  ОДА
-7  350 000.00 0,00 -7 350 000,00 -7 350 000,00

2517370 7370 0490
Р еал ізац ія  інш их заход ів  щ одо соціально- 

екон ом ічн ого  розвитку  територій
Програма економічного і соціального 

розвитку Вінницької області на 2021 рік
Рішення 3 сесії обласної 
Ради 8 скликання від 
24.12.2020 р №  18

-7 350 000,00 -7 350 000,00 -7 350 000,00

3700000 Д еп артам ен т ф інансів  ОДА 369 468,00 369 468,00 0,00 0,00

3 7 1 0 0 0 0 Д е п а р т а м е н т  ф ін а н с ів  О Д А 369 468,00 369 468,00 0,00 0,00

3719770 9770 0180
Інші суб в ен ц ії з м ісцевого  бю дж ету 

(в части н і м іж бю дж етного  трансф ерту)

Комплексна цільова програма соціального 
захисту населення Вінницької області на 

2019-2021 роки

Рішення 37 сесії обласної 
Ради 7 скликання від 
05.03.2019 рЛг» 750 (зі 
змінами)

369 468,00 369 468,00

Усього -7 350 000,00 0,00 -7 350 000,00 -7 350 000,00

Директор Д еп ар  таменту фінансів обласної держ авної адміністрації М.КОПАЧЕВСЬКИИ

Директор Департаменту фінансів обласної державної адміністрації

Начальник управління з питань економіки, фінансів та бюджету виконавчого апарату обласної Ради

М. КОПАЧЕВСЬКИИ 

Л. РОМАНОВА



Додаток № 5 
до рішення сесії обласної Ради 8 скликання 

від червня 2021 року №

Порядок
розподілу додаткової дотації на здійснення переданих з державного 

бюджету видатків з утримання закладів освіти та охорони здоров’я між
місцевими бюджетами на 2021 рік 

І. Загальні положення

1. Цей Порядок визначає механізм розподілу додаткової дотації на 
здійснення переданих з державного бюджету видатків з утримання закладів 
освіти та охорони здоров'я місцевим бюджетам області, відповідно до 
положень Бюджетного кодексу України та Закону України «Про Державний 
бюджет України на 2021 рік».

2. Додаткова дотація спрямовується обласному бюджету на здійснення 
утримання закладів професійно-технічної освіти та закладів фахової 
передвищої освіти, районним бюджетам, бюджетам територіальних громад 
на:

видатки навчальних закладів, визначених у частині першій статті ЮЗ2 
Бюджетного Кодексу України, крім видатків на оплату праці з 
нарахуваннями педагогічних працівників;

видатки закладів охорони здоров’я, визначених у частині першій статті 
ЮЗ4 Бюджетного Кодексу України, з оплати комунальних послуг і 
енергоносіїв.

3. Критерієм, що впливає на розподіл коштів, за яким 100 відсотків 
обсягу дотації розподіляється пропорційно кількісті учнів, які навчаються в 
закладах професійно-технічної освіти області та закладах фахової 
передвищої освіти (далі -  критерій впливу).

4. В умовах реалізації пілотного проекту щодо фінансування 
професійної (професійно-технічної) освіти відповідно до розпорядження 
Кабінету Міністрів України від 05.02.2020 року №94-р «Про реалізацію 
пілотного проекту щодо фінансування професійної (професійно-технічної) 
освіти» на фінансування з обласного бюджету передано усі заклади 
професійно-технічної освіти області, без надання спеціального трансферту на 
їх утримання, для забезпечення їх утримання з дотриманням вимог 
Бюджетного кодексу України, кошти в обсязі 100% річного обсягу
Директор Департаменту фінансів обласної державної адміністрації —  М.КОПАЧЕВСЬКИЙ

Начальник управління з питань економіки, фінансів та бюджету
виконавчого апарату обласної Ради Л. РОМАНОВА
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додаткової дотації на здійснення переданих з державного бюджету видатків з 
утримання закладів освіти та охорони здоров'я спрямовується саме на 
забезпечення їх утримання та переданих закладів фахової передвищої освіти.

II. Розподіл обсягу додаткової дотації на здійснення переданих з державного 
бюджету видатків з утримання закладів освіти та охорони здоров’я для 

місцевих бюджетів області відповідно до критерію впливу

5. Розподіл між критерієм впливу обсягу додаткової дотації в цілому 
для місцевих бюджетів, що підлягає розподілу, визначається за формулами:

Ski = kl х S.

Показники, що застосовуються у зазначених формулах, мають такий
зміст:
S -  обсяг додаткової дотації в цілому для місцевих бюджетів, що підлягає 

розподілу;
Ski - обсяг додаткової дотації, що підлягає розподілу між місцевими 
бюджетами області відповідно до критерію 1;

К1 -  коефіцієнт впливу по критерію 1, К1= 1,0.

6. Сума додаткової дотації для місцевих бюджетів визначена за 
критерієм Ski,

S = Ski
де :
Skiir - обсяг додаткової дотації для місцевих бюджетів області, визначений 
відповідно до критерію впливу.

III. Визначення обсягу дотації для місцевих бюджетів області «ішЬ» на
основі критерію впливу

7. Обсяг додаткової дотації для місцевих бюджетів області на основі 
критерію впливу (пропорційно кількості учнів закладів професійно-технічної 
освіти та закладів фахової передвищої освіти) обраховується за формулою:

S k l i m b “  S k i  X  K jp r(r)kuch 5

Skiir - обсяг додаткової дотації для місцевого бюджету визначений відповідно 
до критерію впливу;

М.КОПАЧЕВСЬКИЙ 

Л. РОМАНОВА

Директор Департаменту фінансів обласної державної адміністрації

Начальник управління з питань економіки, фінансів та бюджету
виконавчого апарату обласної Ради
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Ski - обсяг додаткової дотації, що підлягає розподілу між місцевими 
бюджетами відповідно до критерію впливу;

Kipr(r)iaich -  коефіцієнт, що відображає частку кількості контингентів 
відповідного місцевого бюджету до загальної кількості учнів області у 
поточному році, який визначається за такою формулою:

K ip r(r)k u ch  — U ( m b ) /  U  (zag)

U(mb) -  кількість учнів професійно-технічної освіти та закладів фахової 
передвищої освіти закладів, які фінансуються з місцевого бюджету;
U (zag) -  загальна кількість учнів професійно-технічної освіти та закладів 
фахової передвищої освіти закладів, які фінансуються з усіх місцевих 
бюджетів області;

IV. Прикінцеві положення

8. Всі визначення та терміни, що вказані в Порядку, застосовуються в 
частині загального фонду місцевих бюджетів.

9. Належна сума додаткової дотації для обласного бюджету 
враховується у загальний обсяг ресурсів доходної частини загального фонду 
обласного бюджету і спрямовується на видаткові призначення головних 
розпорядників коштів обласного бюджету.

Директор Департаменту /і
фінансів обласної державної / /
адміністрації /1/ьГ,Микола КОПАЧЕВСЬКИЙ

Директор Департаменту фінансів обласної державної адміністрації

Начальник управління з питань економіки, фінансів та бюджету
виконавчого апарату обласної Ради

КОПАЧЕВСЬКИИ

Л. РОМАНОВА



Пояснювальна записка 
до проекту рішення сесії обласної Ради про внесення змін до 

рішення 3 сесії обласної Ради 8 скликання від 24 грудня 2020 року 
№ 19 «Про обласний бюджет на 2021 рік»

(зі змінами)
Проект рішення для винесення на сесію обласної Ради підготовлений 

для забезпечення здійснення низки необхідних видатків.

1. Перерозподіл встановлених бюджетних призначень між головними 
розпорядниками коштів обласного бюджету.

1.1 Здійснення перерозподілу встановлених бюджетних призначень між 
головними розпорядниками коштів обласного бюджету за загальним фондом 
обласного бюджету (здійснення компенсаційних виплат за пільговий проїзд 
окремих категорій громадян на міоюміських внутрішньо обласних маршруптх 
загального користування), а саме:

зменшити бюджетні призначення Департаменту соціальної та 
молодіжної політики обласної державної адміністрації за програмою 0813242 
«Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення» - на 
369 468,00 грн;

збільшити бюджетні призначення Департаменту фінансів обласної 
державної адміністрації за програмою 3719770 «Інші субвенції з місцевого 
бюджету» - на 369 468,00 грн, з відповідним розподілом між такими 
місцевими бюджетами:

Найменування місцевого бюджету
Обсяг на 2021 

рік
Розподіл 
між АТО

У точнений  
обсяг на 2021 

рік

Бюджет Могилів-Подільської міської 
територіальної громди 21 848,71 5 609,00 27 457,71

Районний бюджет Вінницького району 829 163,81 100 701,00 929 864,81

Районний бюджет Гайсинського району 344 471,49 51 891,00 396 362,49

Районний бюджет Жмеринського району 42 719,00 12 143,00 54 862,00
Районний бюджет Могилів-Подільського 
району

16 139,71 771,00 16 910,71

Районний бюджет Тульчинського району 194 784,58 32 442,00 227 226,58
Бюджет Вінницької міської 
територіальної громади

629 824,37 147 702,00 777 526,37

Районний бюджет Хмільницького району 31 365,00 18 209,00 49 574,00

Бюджет Хмільницької міської 
територіальної громади

4 852,00 4 852,00

Н ерозподілений залиш ок кош тів 2 884 831,33 -369 468,00 2 515 363,33

ВСЬО ГО 5 000 000,00 0,00 5 000 000,00

Директор Департаменту фінансів обласної державної адміністрації

Начальник управління з питань економіки, фінансів та бюджету
виконавчого апарату обласної Ради

М.КОПАЧЕВСЬКИИ

Л. РОМАНОВА
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1.2 Здійснення перерозподілу встановлених бюджетних призначень між 
головними розпорядниками коштів обласного бюджету, а саме:

збільшити видатки бюджету розвитку спеціального фонду обласного 
бюджету Департаменту охорони здоров’я та реабілітації обласної державної 
адміністрації за програмою 0712010 «Багатопрофільна стаціонарна медична 
допомога населенню» - на 2 000 000,00 грн (на придбання дизельного 
генератора для комунального некомерційного підприємства «Вінницька 
обласна клінічна лікарня ім. М. І. Пирогова Вінницької обласної Ради»);

зменшити видатки бюджету розвитку спеціального фонду обласного 
бюджету Департаменту міжнародного співробітництва та регіонального 
розвитку обласної державної адміністрації за програмою 2517370 «Реалізація 
інших заходів щодо соціально -  економічного розвитку . територій» 
(«Програма економічного та соціального розвитку Вінницької області на 
2021») - на 2 000 000,00 грн.

1.3 Здійснення перерозподілу встановлених бюджетних призначень 
між головними розпорядниками коштів обласного бюджету, а саме:

збільшити видатки бюджету розвитку спеціального фонду обласного 
бюджету Управлінню розвитку територій та інфраструктури обласної 
державної адміністрації за програмою 1217670 «Внески до статутного 
капіталу суб’єктів господарювання» для поповнення статутного капіталу 
КО «Обласний фонд сприяння інвестиціям та будівництву» - на 
4 583 496,00 грн;

зменшити видатки бюджету розвитку спеціального фонду обласного 
бюджету Департаменту міжнародного співробітництва та регіонального 
розвитку обласної державної адміністрації за програмою 2517370 «Реалізація 
інших заходів щодо соціально -  економічного розвитку територій» 
(«Програма економічного та соціального розвитку Вінницької області на 
2021») - на 4 583 496,00 грн.

1.4 Здійснення перерозподілу встановлених бюджетних призначень 
між головними розпорядниками коштів обласного бюджету, а саме:

збільшити видатки бюджету розвитку спеціального фонду обласного 
бюджету Управлінню будівництва обласної державної адміністрації за 
програмою 1517325 «Будівництво споруд, установ та закладів фізичної 
культури і спорту» для завершення будівельно-монтажних робіт по об ’єкту 
«Нове будівництво стадіону на території Вінницького гуманітарно- 
педагогічного коледжу за адресою: вул. Нагірна, 13 в м. Вінниця (коригування 
3)» - на 766 504,00 грн;

Директор Департаменту фінансів обласної державної адміністрації

Начальник управління з питань економіки, фінансів та бюджету
виконавчого апарату обласної Ради Л. РОМАНОВА
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зменшити видатки бюджету розвитку спеціального фонду обласного 
бюджету Департаменту міжнародного співробітництва та регіонального 
розвитку обласної державної адміністрації за програмою 2517370 «Реалізація 
інших заходів щодо соціально -  економічного розвитку територій» 
(«Програма економічного та соціального розвитку Вінницької області на 
2021») - на 766 504,00 грн.

2. Затвердження Порядку розподілу додаткової дотації на 
здійснення переданих з державного бюджету видатків з утримання 
закладів освіти та охорони здоров’я між місцевими бюджетами на 2021 
рік.

На виконання частини 5 статті ЮЗ6 Бюджетного кодексу України 
затвердити Порядок розподілу додаткової дотації на здійснення переданих з 
державного бюджету видатків з утримання закладів освіти та охорони 
здоров’я між місцевими бюджетами на 2021 рік (згідно з додатком 5 до 
рішення) відповідно до розпорядження Кабінету Міністрів України від 
12 травня 2021 року № 421-р «Про внесення змін у додаток 1 до 
розпорядження Кабінету Міністрів України від 8 лютого 2021 р. № 98».

Директор Департаменту фінансів 
обласної державної адміністрації М. КОПАЧЕВСЬКИЙ

Директор Департаменту фінансів обласної державної адміністрації М.КОПАЧЕВСЬКИЙ

Начальник управління з питань економіки, фінансів та бюджету
виконавчого апарату обласної Ради Л. РОМАНОВА



до додатку 5 "Міжбюджетні трансферти на 2021 рік" до рішення 3 сесії обласної Ради 8 скликанння від 24 грудня 2020 року
№  19 "Про обласний бюджет на 2021 рік"(зі змінами)

02100000000 
(код бюджету)

Додаток Лг» 2
до рішення сесії обласної Ради 8 скликання

від червня 2021 року №

ЗМІНИ

2. Показники міжбюджетних трансфертів іншим бюджетам

_______________________________________ (' Р'О

Код Програмної 
класифікації 
видатків та 

кредитування 
місцевого 

бюджету/ Код 
бюджету

Код Типової 
програмної 

класифікації 
видатків та 

кредитування 
місцевого 
бюджету

Найменування трансферту/
Найменування бюджету - отримувача міжбюджетного трансферту

Усього

1 2 3

І. Трансферти із загального фонду бюджету 369 468,000

3719770 9770 Інші субвенції з обласного бюджету, в тому числі: 369 468,000

здійснення компенсаційних виплат за пільговий проїзд окремих категорій громадян на міжміських 
внутріиіпьообласних маршрутах загального користування

369 468,000

02303200000 Районний бюджет Вінницького району too 701,000

02304200000 Районний бюджет Гайсинського району 51 891,000

02305200000 Районний бюджет Жмеринського району 12 143,000

02312200000 Районний бюджет Могилів-Подільського району 771.000

02322200000 Районний бюджет Тульчинського району 32 442,000

02323200000 Районний бюджет Хмільницького району 18 209,000

02536000000 Бюджет Вінницької міської територіальної громади 147 702,000

02558000000 Бюджет Могилів-Подільської міської територіальної громади 5 609.000

УСЬОГО за розділами І, II, утому числі: 369 468,000
загальний фонд 369 468,000
спеціальний фонд / 7 0,000

Д иректор Д епартаменту фінансів обласної державної адміністрації - М- КОПАЧЕВСЬКИЙ

Директор Д епартаменту фінансів обласної д ерж авної адм ін істрації

Н ачальник управління з питань економіки, ф інансів то бю дж ету виконавчого апарату обласної Ради

М. KOI іл ч к и с ь к и й  

Л. РОМАНОВА



Додаток №  1 
до рішення сесії обласної Ради 8 скликання 

від червня 2021 року №

до додатку 3 "Розподіл  видатків обласного бю джету на 2021 рік" до рішення 3 сесії обласної Ради 8 скликанння від 24 грудня 2020 року №  19 "Про обласний бю дж ет на 2021 рік"(зі змінами)

ЗМІНИ

02100000000 
(код бюджету)

Код Програмної 
класифікації 
видатків та 

кредитування 
місцевого 
бюджету

Код
ТПКВКМ

Б
К о д Ф К В К Б

Найменування головного розпорядника коштів місцевого 
бюджету / відповідального виконавця, найменування 

бюджетної програми згідно з ТПКВКМБ

Загальний  фонд Спеціальний фонд

Р азом
Усього видатки

споживання

3 них
видатки

розвитку Усього у тому числі 
бюджет розвитку

видатки
споживання

3 них

видатки розвитку
оплата праці

комунальні 
послуги та 
енергоносії

оплата праці
комунальні 
послуги та 
енергоносії

1 •> 3 4 5 6 7 8 9 10 II 12 ІЗ 14 15 16

0700000 Д е п а р т а м е н т  о х о р о н и  зд о р о в 'я  т а  р е а б іл іт а ц ії  О Д А <1,00 о,ио 0,00 0,00 0,00 2 000 000,00 2 000 000,00 0,00 0,00 0,00 2 000 000,00 2 000 000,00

0710000 Д еп а р т а м ен т  охорони здоров 'я т а реабіліт ації ОДА 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 000 000,00 2 000 000,00 0,00 0,00 0,00 2 000 000,00 2 000 000,00

0712010 2010 0731
Багатопрофільна стаціонарна медична допомога 
населенню

0,00 г  ооо ооо.оо 2 000 000,00 2 000 000,00 г ооо 000,00

0800000 Д е п а р там е н т  со ц іал ьн о їта  молодіжної політики ОДЛ -369 468,00 -369 468,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -369 468,00

0810000 Д еп а р т а м ен т  соціальної та м олодіж ної політ ики ОДА -369 468,00 -369 468,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -369 468,00

0815242 3242 1090
Інші заходи у  сфері соціального захисту і 
соціального забезпечення

-369 468,00 -369 468,00 0,00 -369 468,00

1200000 У п р а в л ін н я  розвитку територій та  інф раструктури ОДЛ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 583 496,00 4 583 496,00 0,00 0,00 0,00 4 583 496,00 4 583 496,00

1210000 У п р а влін ня  розвит ку т ерит орій та інф раструктури ОДА 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 583 496,00 4 583 496,00 0,00 0,00 0,00 4 583 496,00 4 583 496,00

1217670 7670
049 0

/180409
Внески до статутного капіталу суб'єктів 
господарювання

0,00 4 583 496,00 4 583 496,00 4 583 496,00 4 583 496,00

1500000 У правління будівництва ОДЛ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 766 504,00 766 504,00 0,00 0,00 0,00 766 504,00 766 504,00

1510000 Управління будівництва ОДЛ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 766 504,00 766 504,00 0,00 0,00 о.оо 766 504,00 766 504,00

1517325 7325 0443
Будівництво споруд, установ та закладів фізичної 
культури і спорту 0,00 766 504,00 766 504,00 766 504,00 766 504,00

2500000
Д е п а р там е н т  м іж народного співробітництва та  регіонального 

розвитку ОДЛ
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -7 350 000,00 -7 350 000,00 0,00 0,00 0,00 -7 350 000,00 -7 350 000,00

2510000
Д еп а р т а м ен т  між народного співробітництва т а регіонального  

розвит ку ОДА
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -7350 000,00 -7 350000,00 0,00 0,00 0,00 -7350 000,00 -7 350 000,00

2517370 7370 0490
Реалізація інших заходів щодо соціально- 
економічного розвитку територій

0,00 0,00 0,00 0,00 -7 350 000,00 -7 350 000,00 0,00 0,00 0,00 -7 350 000,00 -7 350 000,00

3700000 Д еп ар там ен т  ф ін ансів  ОДА 369 468,00 369 468,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 369 468,00

3710000 Департ ам ент  фінансів ОДА 369 468,00 369 468,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 369 468,00

3719770 9770 1 018 0  1 Інші субвенції з місцевого бюджету 369 468,00 369 468,00 0,00 369 468,00

Усього 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 о.оо 0,00 0,00 0,00 0,00

Д и р е к т о р  Д е п а р т а м е н т у  ф ін а н с ів  о б л а с н о ї д е р ж а в н о ї а д м ін іс т р а ц ії М .ІС О П А Ч Е В С Ь К И Й

Директор Департаменту фінансів обласної державної адміністрації

Начальник управління з питань економіки, фінансів та бюджету виконавчого апарату обласної Ради

М. КОПАЧЕВСЬКИЙ 

Л. РОМАНОВА


