
УКРАЇНА 
ВІННИЦЬКА ОБЛАСНА РАДА

РІШЕННЯ №509 

20 грудня 2017 р. 27 сесія 7 скликання

Про обласний бюджет на 2018 рік

Відповідно до пункту 17 частини 1 статті 43 Закону України “Про місцеве 
самоврядування в Україні” та статті 77 Бюджетного кодексу України, 
враховуючи клопотання обласної державної адміністрації і висновки постійної 
комісії обласної Ради питань бюджету, фінансів та обласних програм, обласна 
Рада ВИРІШИЛА:

1. Установити загальний обсяг доходів обласного бюджету на 2018 рік у 
сумі 10 232 649,706 тис.грн, у тому числі доходи загального фонду бюджету 
визначити у сумі 9 246 288,200 тис.грн, доходи спеціального фонду бюджету у 
сумі 986 361,506 тис.грн, з них бюджет розвитку у сумі 10,000 тис.грн. (згідно 
із додатком 1 до рішення).

2. Затвердити загальний обсяг видатків обласного бюджету на 2018 рік у 
сумі 10 230 345,123 тис.грн, у тому числі обсяг видатків загального фонду 
бюджету у сумі 9 231 805,200 тис.грн та видатків спеціального фонду бюджету 
у сумі 998 539,923 тис.грн, з них бюджет розвитку у сумі 12 190,300 тис.грн за 
головними розпорядниками коштів (згідно із додатком 3 до рішення).

3. Установити розмір оборотного касового залишку бюджетних коштів 
обласного бюджету у сумі 100,000 тис.грн.

4. Затвердити обсяги міжбюджетних трансфертів, що передаються із 
загального фонду обласного бюджету до місцевих бюджетів області у 2018 році 
(згідно із додатком 5 до рішення):

- Дотація з місцевого бюджету на здійснення переданих з державного 
бюджету видатків з утримання закладів освіти та охорони здоров’я за рахунок 
відповідної додаткової дотації з державного бюджету -  391 462,080 тис.грн;

- Субвенція з місцевого бюджету на виплату допомоги сім'ям з дітьми, 
малозабезпеченим сім’ям, особам, які не мають права на пенсію, особам з 
інвалідністю, дітям з інвалідністю, тимчасової державної допомоги дітям,
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тимчасової державної соціальної допомоги непрацюючій особі, яка досягла 
загального пенсійного віку, але не набула права на пенсійну виплату, допомоги 
по догляду за особами з інвалідністю І чи II групи внаслідок психічного 
розладу, компенсаційної виплати непрацюючій працездатній особі, яка 
доглядає за особою з інвалідністю І групи, а також за особою, яка досягла 80- 
річного віку за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету -
2 407 773,900 тис.грн;

- Субвенція з місцевого бюджету на надання пільг та житлових субсидій 
населенню на оплату електроенергії, природного газу, послуг тепло-, 
водопостачання і водовідведення, квартирної плати (утримання будинків і 
споруд та прибудинкових територій), управління багатоквартирним будинком, 
вивезення побутового сміття та рідких нечистот за рахунок відповідної 
субвенції з державного бюджету -  З 311 582,900 тис.грн;

- Субвенція з місцевого бюджету на надання пільг та житлових субсидій 
населенню на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і 
скрапленого газу за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету -  
241 257,200 тис.грн;

- Субвенція з місцевого бюджету на відшкодування вартості лікарських 
засобів для лікування окремих захворювань за рахунок відповідної субвенції з 
державного бюджету -  40 983,800 тис.грн;

- Субвенція з місцевого бюджету на виплату державної соціальної 
допомоги на дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, 
грошового забезпечення батькам-вихователям і прийомним батькам за надання 
соціальних послуг у дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім’ях за 
принципом «гроші ходять за дитиною», оплату послуг із здійснення патронату 
над дитиною та виплату соціальної допомоги на утримання дитини в сім'ї 
патронатного вихователя за рахунок відповідної субвенції з державного 
бюджету -  43 395,000 тис.грн;

- Субвенція з місцевого бюджету на здійснення переданих видатків у сфері 
охорони здоров’я за рахунок коштів медичної субвенції -  28 563,000 тис.грн;

- Субвенція з місцевого бюджету на проектні, будівельно-ремонтні роботи, 
придбання житла та приміщень для розвитку сімейних та інших форм 
виховання, наближених до сімейних, та забезпечення житлом дітей-сиріт, осіб з 
їх числа за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету -  17 360,500 
тис. грн;

- Субвенція з обласного бюджету на відшкодування витрат на поховання 
учасників бойових дій та інвалідів війни -  1 000,000 тис.грн;
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- Субвенція з обласного бюджету на пільгове медичне обслуговування 
громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи -  2 400,000 
тис.грн;

- Субвенція з обласного бюджету на компенсаційні виплати інвалідам на 
бензин (пальне), ремонт, техобслуговування автотранспорту та транспортне 
обслуговування, а також на встановлення телефонів інвалідам І і II груп -  
635,000 тис.грн;

- Субвенція з обласного бюджету на компенсаційні виплати за пільговий 
проїзд окремих категорій громадян на міжміських внутрішньообласних 
маршрутах загального користування -  12 012,000 тис.грн.

5. Затвердити на 2018 рік:

- обсяги повернення кредитів до обласного бюджету у сумі 11 587,300 
тис.грн, у тому числі повернення кредитів до спеціального фонду у сумі 
11 587,300 тис.грн, з них до бюджету розвитку спеціального фонду у сумі 
9 597,300 тис.грн;

- обсяги надання кредитів з обласного бюджету у сумі 13 891,883 тис.грн, 
у тому числі надання кредитів за рахунок коштів загального фонду 11 900,000 
тис.грн, спеціального фонду у сумі 1 991,883 тис.грн, за рахунок повернення 
кредитів у сумі 1 990,000 тис.грн (згідно із додатком 4 до рішення).

6. Установити розмір резервного фонду обласного бюджету на 2018 рік у 
сумі 7 000,000 тис.грн.

7. Визначити перелік захищених статей видатків загального фонду 
обласного бюджету на 2018 рік:

- оплата праці працівників бюджетних установ;
- нарахування на заробітну плату;
- придбання медикаментів та перев’язувальних матеріалів;
- забезпечення продуктами харчування;
- оплата комунальних послуг та енергоносіїв;
- поточні трансферти населенню;
- поточні трансферти місцевим бюджетам;
- підготовка кадрів вищими навчальними закладами І - IV рівнів 

акредитації;
- забезпечення інвалідів технічними та іншими засобами реабілітації, 

виробами медичного призначення для індивідуального користування.
- фундаментальні дослідження, прикладні наукові та науково-технічні 

розробки;
- оплату послуг з охорони державних (комунальних) закладів культури.

8. Розпорядникам коштів обласного бюджету:
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- забезпечити в першочерговому порядку потребу в коштах на оплату 
праці працівників бюджетних установ відповідно до встановлених 
законодавством України умов оплати праці та розміру мінімальної заробітної 
плати; на проведення розрахунків за електричну та теплову енергію, 
водопостачання, водовідведення, природний газ та послуги зв’язку, які 
споживаються бюджетними установами;

- затвердити ліміти споживання енергоносіїв у натуральних показниках 
для кожної бюджетної установи, виходячи з обсягів відповідних бюджетних 
асигнувань;

- заборонити прийняття рішень про збільшення мережі бюджетних 
закладів та чисельності працівників бюджетних установ;

- проаналізувати діючі порядки використання коштів на надання 
фінансової підтримки з обласного бюджету;

- у разі необхідності та доцільності у двотижневий термін розробити 
нові порядки (та/або внести зміни до діючих порядків) використання коштів 
на надання фінансової підтримки з обласного бюджету відповідно до чинного 
законодавства та подати їх на затвердження обласній Раді.

9. Затвердити в складі видатків обласного бюджету кошти на реалізацію 
державних та регіональних програм (згідно із додатком 7 до рішення).

10. Головним розпорядникам коштів обласного бюджету:
- до закінчення першого кварталу 2018 року внести пропозиції щодо 

приведення мережі та штатів бюджетних установ у відповідність до виділених 
асигнувань на фінансування галузей соціально-культурної сфери, забезпечивши 
при цьому неухильне виконання вимог Бюджетного кодексу України щодо 
утримання керівниками бюджетних установ чисельності працівників та 
здійснення фактичних видатків на заробітну плату (включаючи видатки на 
премії та інші види заохочень чи винагород, матеріальну допомогу) лише в 
межах фонду заробітної плати, затвердженого для бюджетних установ у 
кошторисах;

- на усіх стадіях бюджетного процесу вживати заходів по безумовному 
виконанню пункту 4 статті 77 Бюджетного кодексу України щодо недопущення 
незабезпеченої потреби із виплати заробітної плати з нарахуваннями 
працівникам бюджетних закладів;

- в бюджетних закладах у яких допущена незабезпечена потреба із 
заробітної плати, усі кошти спрямовуються насамперед на обов’язкові виплати 
із заробітної плати;

- видатки, пов’язані із стимулюванням, преміюванням працівників 
бюджетних закладів здійснюються виключно після забезпечення обов’язковими 
складовими заробітної плати в річному вимірі;

- провести інвентаризацію діючих регіональних (комплексних) програм 
та детальний аналіз передбачених у них завдань та заходів з метою 
упорядкування (та/або припинення) тих програм (завдань, заходів), які не є
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першочерговими, неефективними, недоцільними та неактуальними на сьогодні, 
а також тих, на реалізацію яких протягом останніх бюджетних років не 
виділялися кошти з обласного бюджету;

- на підставі проведеного аналізу надати пропозиції обласній Раді щодо 
внесення змін до регіональних (комплексних) програм, а також припинення їх 
дії.

11. Установити, що у загальному фонді обласного бюджету на 2018 рік:
до доходів належать надходження, визначені статтею 66 Бюджетного

кодексу України;
джерелами формування у частині фінансування є надходження, визначені 

статтями 72, 73 Бюджетного кодексу України щодо обласного бюджету;
джерелами формування у частині кредитування є надходження, визначені 

статтями 66 Бюджетного кодексу України.

12. Установити, що джерелами формування спеціального фонду обласного 
бюджету України на 2018 рік у частині доходів є надходження, визначені 
статтями 69і, 71 Бюджетного кодексу України.

13. Установити, що джерелами формування спеціального фонду обласного 
бюджету на 2018 рік у частині фінансування є надходження, визначені статтями 
71, 72 Бюджетного кодексу України.

14. Установити, що джерелами формування спеціального фонду обласного 
бюджету на 2018 рік у частині кредитування є надходження, визначені статтями 
69і, 71 Бюджетного кодексу України.

15. Відповідно до вимог Бюджетного кодексу України щодо передачі 
коштів у вигляді міжбюджетних трансфертів між місцевими бюджетами, а саме 
передача коштів до обласного бюджету здійснюється шляхом підписання Угод 
між відповідними радами на виконання заходів окремих програм, які в 
обов’язковому порядку узгоджуються з структурними підрозділами обласної 
державної адміністрації за галузевим профілем та Департаментом фінансів 
обласної державної адміністрації.

16. Рекомендувати міським, районним, селищним, сільським радам 
(об’єднаним територіальним громадам") при затвердженні відповідних бюджетів 
забезпечити в повному обсязі потребу в асигнуваннях на захищені статті 
видатків. Привести показники по мережі, штатах та контингентах у 
відповідність до передбачених обсягів призначень у відповідних бюджетах на 
їх утримання.

17. Дозволити обласній державній адміністрації отримувати в органах 
Державної казначейської служби України короткотермінові позики для 
покриття тимчасових касових розривів обласного бюджету, пов’язаних із 
забезпеченням видатків загального фонду, у першу чергу на оплату праці 
працівників бюджетних установ та нарахування на заробітну плату, придбання
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продуктів харчування і медикаментів, оплату комунальних послуг та 
енергоносіїв в межах планового бюджетного періоду.

18. Рекомендувати розпорядникам коштів обласного бюджету 
здійснювати технічний нагляд за проведенням робіт з енергозбереження, 
тепло-, водопостачання, водовідведення та інших, пов’язаних з комунальною 
інфраструктурою, будівельних робіт, реконструкцією та капітальним ремонтом 
об’єктів спільної комунальної власності територіальних громад області, що 
здійснюються за рахунок коштів обласного бюджету, через Вінницьку обласну 
комунальну установу “Служба технічного нагляду за об’єктами житлово- 
комунального господарства” або через Департамент будівництва, 
містобудування та архітектури облдержадміністрації.

19. Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 11 січня 2005 
року № 20 з урахуванням змін, на підставі укладених протоколів надати право 
обласній державній адміністрації здійснювати централізовані розрахунки за 
субвенціями з державного бюджету місцевим бюджетам на надання пільг та 
житлових субсидій населенню на оплату електроенергії, природного газу, 
послуг тепло-, водопостачання і водовідведення, квартирної плати (утримання 
будинків і споруд та прибудинкових територій), управління багатоквартирним 
будинком, вивезення побутового сміття та рідких нечистот та погашення 
різниці між фактичною вартістю теплової енергії, послуг з централізованого 
опалення, постачання гарячої води, централізованого водопостачання та 
водовідведення, постачання холодної води та водовідведення (з використанням 
внутрішньобудинкових систем), що вироблялися, транспортувалися та 
постачалися населенню та/або іншим підприємствам теплопостачання, 
централізованого питного водопостачання та водовідведення, які надають 
населенню такі послуги, та тарифами, що затверджувалися та/або 
погоджувалися органами державної влади чи місцевого самоврядування.

20. Враховуючи норми статей 23, 108 Бюджетного кодексу України, 
надати право обласній державній адміністрації за погодженням з постійною 
комісією обласної Ради з питань бюджету, фінансів та обласних програм, з 
наступним затвердженням рішенням сесії обласної Ради, здійснювати у 
міжсесійний період:

- зарахування, розподіл і перерозподіл міжбюджетних трансфертів з 
державного та місцевих бюджетів з одночасним внесенням відповідних змін до 
обласного бюджету;

- перерозподіл видатків в межах загального обсягу бюджету між 
головними розпорядниками коштів обласного бюджету.

21. Встановити, що в 2018 році орендна плата бюджетних установ за 
оренду майна, що є спільною комунальною власністю територіальних громад 
Вінницької області, спрямовується:

- 50% - до загального фонду обласного бюджету;
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- 50% - до спеціального фонду обласного бюджету (балансоутримувачу).

Встановити, що в 2018 році орендна плата за майно спільної комунальної 
власності територіальних громад Вінницької області, що знаходиться на 
балансі Департаменту агропромислового розвитку, екології та природних 
ресурсів облдержадміністрації, Департаменту житлово-комунального 
господарства, енергетики та інфраструктури облдержадміністрації, 
Департаменту цивільного захисту облдержадміністрації, зараховується в 
розмірі 100 відсотків балансоутримувачу.

22. Відповідно до пунктів 3, 4 «Порядку фінансування видатків місцевих 
бюджетів на здійснення заходів з виконання державних програм соціального 
захисту населення за рахунок субвенцій з державного бюджету» затвердженого 
постановою Кабінету Міністрів України від 04 березня 2002 року № 256 (із 
змінами і доповненнями) встановити, що головним розпорядником коштів 
обласного бюджету на здійснення заходів з виконання державних програм 
соціального захисту населення є Департамент соціальної та молодіжної 
політики обласної державної адміністрації, а Департамент фінансів обласної 
державної адміністрації визначити головним розпорядником коштів в частині 
міжбюджетних трансфертів (згідно із додатком 5 до рішення).

23. Встановити у 2018 році відшкодування вартості обслуговування 
службового автотранспорту обласному комунальному підприємству «Автобаза 
обласної Ради» відповідно до калькуляції, затвердженої головами обласної 
Ради та обласної державної адміністрації:

- відшкодування одного кілометра пробігу легкового автомобіля -  13%;
- відшкодування однієї години користування (експлуатації) легкового 

автомобіля -  9%.

24. Відповідно до частини 8 статті 16 Бюджетного кодексу України, 
постанови КМУ від 12 січня 2011 року № 6 «Про затвердження Порядку 
розміщення тимчасово вільних коштів місцевих бюджетів на вкладних 
(депозитних) рахунках у банках» надати право Департаменту фінансів обласної 
державної адміністрації за погодженням з постійною комісією обласної Ради з 
питань бюджету, фінансів та обласних програм розміщувати на конкурсній 
основі тимчасово вільні кошти загального та спеціального фонду обласного 
бюджету на депозитних рахунках державних, комерційних банків, врахувавши 
при цьому наступне:

1. Переможцем конкурсу визнається банк, який за інших рівних умов 
запропонував найвищу процентну ставку за вкладом (депозитом).

2. За умови запропонованої кількома банками однакової відсоткової ставки 
за депозитом, до уваги Конкурсної комісії беруться наявні у кредитних 
програмах таких банків напрямки та їх відповідність пріоритетам 
соціально-економічного розвитку області.
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3. З метою диверсифікації ризиків, конкурси на розміщення коштів 
загального та спеціального фондів обласного бюджету проводяться 
окремо.

25. Встановити, що 10 відсотків коштів субвенції 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 
використовуються на ремонт, обслуговування доріг комунальної власності 
(вулиці в населених пунктах). Обласній державній адміністрації розробити та за 
результатами розгляду на постійних комісіях обласної Ради затвердити 
Порядок розподілу коштів зазначеної субвенції на умовах співфінансування з 
місцевих бюджетів не менше 50 відсотків від суми фінансування з обласного 
бюджету.

26. Доручити обласній державній адміністрації розподілити 
нерозподілену частку додаткової дотації з державного бюджету місцевим 
бюджетам на здійснення переданих з державного бюджету видатків з 
утримання закладів освіти та охорони здоров'я, зосередженої в обласному 
бюджеті в сумі 86518,180 тис.грн, після погодження передачі закладів з 
районних бюджетів до об’єднаних територіальних громад відповідно до пункту 
7 Прикінцевих положень Закону України „Про об’єднані територіальні 
громади”. Даний розподіл здійснити згідно формули, затвердженої додатком 9 
до даного рішення, за погодженням з постійною комісією обласної Ради питань 
бюджету, фінансів та обласних програм.

27. Доручити обласній державній адміністрації проводити (здійснювати) 
розподіл обласного фонду охорони навколишнього природного середовища за 
головними розпорядниками, одержувачами бюджетних коштів та 
природоохоронними заходами відповідно до затвердженого обласною 
державною адміністрацією порядку та за погодженням з постійною комісією 
обласної Ради з питань бюджету, фінансів та обласних програм.

28. Доручити обласній державній адміністрації першочергово врахувати 
при розподілі вільного залишку коштів обласного бюджету, який складеться 
станом на 01 січня 2018 року видатки на виконання наступних заходів та 
обласних програм: Обласної програми «Майбутнє Вінниччини в збереженні 
здоров’я громадян» на 2016-2020 роки, Обласного конкурсу проектів розвитку 
територіальних громад, Обласної програми «Питна вода» на 2012-2020 роки, 
Програми підвищення енергоефективності та зменшення споживання 
енергоресурсів у Вінницькій області на 2017-2022 роки», Програми розвитку 
особистих селянських, фермерських господарств, кооперативного руху на селі 
та дорадництва на 2016-2020 роки, заходів з підтримки малого і середнього 
підприємництва, Комплексної цільової програми соціального захисту
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населення Вінницької області на 2016-2018 роки в частині депутатського 
фонду.

29. Відповідно до підпункту 20 пункту 1 статті 43 Закону України «Про 
місцеве самоврядування в Україні» звільнити управління спільної комунальної 
власності територіальних громад Вінницької області від сплати частини 
чистого прибутку (доходу) комунальних унітарних підприємств та їх об’єднань, 
що вилучається до бюджету за результатами фінансового-господарської 
діяльності у 2018 році»

30. На виконання пункту 16 частини 1 статті 66 Бюджетного кодексу 
України затвердити Порядок та норматив відрахування до загального фонду 
обласного бюджету комунальними унітарними підприємствами та їх 
об’єднаннями, які належать до обласної комунальної власності, частини 
чистого прибутку (доходу) за результатами фінансово-господарської діяльності 
в 2018 році (згідно з додатком 8 до рішення).

31. Для забезпечення виконання пункту 4 статті 28 Бюджетного кодексу 
України Департаменту фінансів обласної державної адміністрації 
(Копачевський М.А.) здійснити оприлюднення на сайті Департаменту; 
Департаменту інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю 
обласної державної адміністрації (Василюк С.М.) здійснити оприлюднення 
цього рішення в комунальних засобах масової інформації.

32. Додатки 1-9 до цього рішення є його невід’ємною частиною.

33. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію 
обласної Ради з питань бюджету, фінанйь та обласних програм (Мазур Г.Ф.).

Голова обласної Ради А.ОЛІЙНИК



Додаток 1
до рішення 27 сесії обласної Ради 7 скликання 

від 20 грудня 2017 року №509

Доходи обласного бюджету на 2018 рік
____________________________________________ ____________________ _________________ _____________________ (тис.грн.)

Код Найменування доходів Разом Загальний
фонд

Спеціальний фонд

Всього ут.ч.: бюджет 
розвитку

10000000 Податкові надходження 1 144 669,600 1 068 829,000 75 840,600

11000000
Податки на доходи, податки на прибуток, податки на збільшення ринкової 
вартості 1031 723,100 1 031 723,100

11010000 Податок та збір на доходи фізичних осіб 959 250,000 959 250,000

11010100
Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується податковими агентами, із доходів 
платника податку V вигляді заробітної плати 748 125,000 748 125,000

11010200
Податок на доходи фізичних осіб з грошового забезпечення, грошових винагород та 
інших виплат, одержаних військовослужбовцями та особами рядового і 
начальницького складу, що сплачується податковими агентами

66 750,000 66 750,000

11010400
Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується податковими агентами, із доходів 
платника податку інших ніж заробітна плата 132 750,000 132 750,000

11010500
Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується фізичними особами за 
результатами річного декларування 11 250,000 11 250,000

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

375,000 375,000

11020000 Податок на прибуток підприємств 72 473,100 72 473,100

11020200 Податок на прибуток підприємств та фінансових установ комунальної власності 2 540,000 2 540,000

11020300 Податок на прибуток підприємств, створених за участю іноземних інвесторів 11 309,800 11 309,800

11020500 Податок на прибуток іноземних юридичних осіб 3 923,000 3 923,000

11020700
Податок на прибуток страхових організацій, включаючи філіали аналогічних 
організацій, розташованих на території України 45,500 45,500

11020900
Податок на прибуток організацій і підприємств споживчої кооперації, кооперативів 
та громадських об'єднань 180,200 180,200

11021000 Податок на прибуток приватних підприємств 53 565,800 53 565,800

11021100 інші платники податку на прибуток 7,900 7,900

11021600
Податок на прибуток фінансових установ, включаючи філіали аналогічних 
організацій, розташованих на території України, за винятком страхових організацій 900,900 900,900



(тис.грн.)

Код Найменування доходів Разом Загальний
фонд

Спеціальний фонд

Всього ут.ч.: бюджет 
розвитку

13000000 Рентна плата та плата за використання інших природних ресурсів 37 105,900 37 105,900

13010000 Рентна плата за спеціальне використання лісових ресурсів 15 190,000 15 190,000

J30J0J00
Рентна плата за спеціальне використання лісових ресурсів в частині деревини, 
заготовленої в порядку рубок головного користування 15 190,000 15 190,000

13020000 Рентна плата за спеціальне використання води 17 300,000 17 300,000

13020100
Рентна плата за спеціальне використання води (крім рентної плати за спеціальне 
використання води водних об'єктів місцевого значення) 14 490,000 14 490,000

13020300 Рентна плата за спеціальне використання води для потреб гідроенергетики 1 490,000 1 490,000

13020400
Надходження рентної плати за спеціальне використання води від підприємств 
житлово-комунального господарства 1 320,000 1 320,000

13030000 Рентна плата за користування надрами 4 615,000 4 615,000

13030100
Рентна плата за користування надрами для видобування корисних копалин 
загальнодержавного значення 4 615,000 4 615,000

13070000 Плата за використання інших природних ресурсів 0,900 0,900
13070200 Плата за спеціальне використання рибних та інших водних ресурсів 0,900 0,900
19000000 Інші податки та збори 75 840,600 75 840,600
19010000 Екологічний податок 75 840,600 75 840,600

19010100
Надходження від викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря 
стаціонарними джерелами забруднення 65 981,300 65 981,300

19010200 Надходження від скидів забруднюючих речовин безпосередньо у водні об'єкти 1 289,300 1 289,300

19010300
Надходження від розміщення відходів у спеціально відведених для цього місцях чи на 
об'єктах, крім розміщення окремих видів відходів як вторинної сировини 8 570,000 8 570,000

20000000 Неподаткові надходження 218 752,006 41 129,000 177 623,006

21000000 Доходи від власності та підприємницької діяльності 11 538,900 11 496,000 42,900

21010000

Частина чистого прибутку (доходу) державних або комунальних унітарних підприємств 
та їх об'єднань, що вилучається до відповідного бюджету, та дивіденди (дохід), 
нараховані на акції (частки, паї) господарських товариств, у статутних капіталах яких є 
державна або комунальна власність

1 810,000 1 810,000

21010300
Частина чистого прибутку (доходу) комунальних унітарних підприємств та їх 
об'єднань, що вилучається до відповідного місцевого бюджету 1 810,000 1 810,000

21050000 Плата за розміщення тимчасово вільних коштів місцевих бюджетів 9 000,000 9 000,000



(тис.грн.)

Загальний
фонд

Спеціальний фонд
Код Найменування доходів Разом

Всього ут.ч.: бюджет 
розвитку

21080000 Інші надходження 686,000 686,000

21080500 Інші надходження 686,000 686,000

21110000 Надходження коштів від відшкодування втрат сільськогосподарського і 
лісогосподарського виробництва 42,900 42,900

22000000
Адміністративні збори та платежі, доходи від некомерційної господарської 
діяльності 28 647,000 28 647,000

22010000 Плата за надання адміністративних послуг 24 947,000 24 947,000

22010200
Плата за ліцензії'на певні види господарської діяльності та сертифікати, що 
видаються Радою міністрів Автономної Республіки Крим, виконавчими органами 
місцевих рад і місцевими органами виконавчої влади

2,200 2,200

22010500
Плата за ліцензії на виробництво спирту етилового, коньячного і плодового, 
алкогольних напоїв та тютюнових виробів 10,900 10,900

22010700
Плата за ліцензії на право експорту, імпорту алкогольними напоями та 
тютюновими виробами 3,900 3,900

22011000
Плата за ліцензії на право оптової торгівлі алкогольними напоями та тютюновими 
виробами 5 030,000 5 030,000

22011100
Плата за ліцензії на право роздрібної торгівлі алкогольними напоями та 
тютюновими виробами 18 500,000 18 500,000

22011800
Плата за ліцензії та сертифікати, що сплачується ліцензіатами за місцем 
здійснення діяльності 1 400,000 1400,000

22080000
Надходження від орендної плати за користування цілісним майновим комплексом та 
іншим державним майном 2 900,000 2 900,000

22080400
Надходження від орендної плати за користування цілісним майновим комплексом та 
іншим майном, що перебуває в комунальній власності 2 900,000 2 900,000

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

800,000 800,000

24000000 Інші неподаткові надходження 1 267,883 986,000 281,883
24060000 Інші надходження 1 266,000 986,000 280,000
240603001 інші надходження 986,000 986,000

24062100
Гоошові стягнення за шкоду, заподіяну порушенням законодавства про охорону 
навколишнього природного середовища внаслідок господарської та іншої діяльності 280,000 280,000



(тис.гри.)

Код Найменування доходів Разом Загальний
фонд

Спеціальний фонд

Всього ут.ч.: бюджет 
розвитку

24110000 Доходи від операцій з кредитування та надання гарантій 1,883 1,883

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

1,883 1,883

25000000 Власні надходження бюджетних установ 111 298,223 177 298,223

25010000
Надходження від плати за послуги, що надаються бюджетними установами згідно із 
законодавством 152 309,023 152 309,023

25010100
Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною 
діяльністю 62 935,060 62 935,060

25010200 Надходження бюджетних установ від додаткової (господарськоі) діяльності 86 490,800 86 490,800

25010300 Плата за оренду майна бюджетних установ 2 753,463 2 753,463

25010400
Надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (крім 
нерухомого майна) 129,700 129,700

25020000 Інші джерела власних надходжень бюджетних установ 24 989,200 24 989,200

25020200

Кошти, що отримують бюджетні установи від підприємств, організацій, фізичних 
осіб та від інших бюджетних установ для виконання цільових заходів, у тому числі 
заходів з відчуження для суспільних потреб земельних ділянок та розміщених на них 
інших об'єктів нерухомого майна, що перебувають у приватній власності фізичних 
або юридичних осіб

24 989,200 24 989,200

30000000 Доходи від операцій з капіталом 16,000 6,000 10,000 10,000

31020000
Надходження коштів від Державного фонду дорогоцінних металів і дорогоцінного 
каміння 6,000 6,000

31030000
Кошти від відчуження майна, що належить Автономній Республіці Крим та майна, що 
перебуває в комунальній власності 10,000 10,000 10,000

Всього доходів 1 363 437,606 1 109 964,000 253 473,606 10,000
40000000 Офіційні трансферти 8 869 212,100 8 136 324,200 732 887,900 0,000
41000000 Від органів державного управління 8 869 212,100 8 136 324,200 732 887,900 0,000
41020000 Дотації 746 100,400 746 100,400
41020100 Базова дотація 27 458,800 27 458,800

41020200
Додаткова дотація з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення переданих 
з державного бюджету видатків з утримання закладів освіти та охорони здоров'я 718 641,600 718 641,600

41030000 Субвенцп 8 123 111,700 7 390 223,800 732 887,900 0,000

41030600

Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на виплату допомоги сім’ям з 
дітьми, малозабезпеченим сім'ям .особам, які не мають права на пенсію, особам з 
інвалідністю, дітям з інвалідністю, тимчасової державної допомоги дітям, тимчасової 
державної соціальної допомоги непрацюючій особі, яка досягла загального пенсійного 
віку, але не набула права на пенсійну виплату, допомоги по догляду за особами з 
інвалідністю 1 чи II групи внаслідок психічного розладу, компенсаційної виплати 
непрацюючій працездатній особі, яка доглядає за особою з інвалідністю 1 групи, а також 
за особою, яка досягла 80-річного віку

2 407 773,900 2 407 773,900

гг*



(тис.грн.)

Код Найменування доходів Разом Загальний
фонд

Спеціальний фонд

Всього ут.ч.: бюджет 
розвитку

41030800

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

3 311582,900 3 311 582,900

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

241 257,200 241 257,200

41032600
Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на придбання медикаментів та 
виробів медичного призначення для забезпечення швидкої медичної допомоги 5 655,500 5 655,500

41033600
Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на відшкодування вартості 
лікарських засобів для лікування окремих захворювань 40 983,800 40 983,800

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

777,600 777,600

41033900 Освітня субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам 261 439,100 261 439,100
41034200 Медична субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам 1 059 998,300 1 059 998,300

41034400

Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на проектні, будівельно-ремонтні 
роботи, придбання житла та приміщень для розвитку сімейних та інших форм 
виховання, наближених до сімейних, та забезпечення житлом дітей-сиріт, дітей, осіб з їх 
числа

17 360,500 17 360,500

41034900

Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на реформування регіональних 
систем охорони здоров’я для здійснення заходів з виконання спільного з Міжнародним 
банком реконструкції та розвитку проекту "Поліпшення охорони здоров'я на службі у 
людей"

109 078,200 109 078,200

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

43 395,000 43 395,000

41030000

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

623 809,700 623 809,700

Разом доходів 10 232 649,706 9 246 288,200 986 361,506 10,000

тупник голови обласної Ради І.В.Хміль



Додаток 2
до рішення 27 сесії обласної Ради 7 скликання 

від 20 грудня 2017 року №509

Джерела фінансування обласного бюджету на 2017 рік
______ __________________ __________________ ____________________________________ _________( тис.грн.)

Код Назва Загальний фонд
Спеціальний фонд

РазомРазом у т.ч. бюджет 
розвитку

1 2 3 4 5 6
Загальне фінансування 0,000 0,000 0,000 0,000

Всього за типом кредитора -2 583,000 2 583,000 2 583,000 0,000
200000 Внутрішнє фінансування -2 583,000 2 583,000 2 583,000 0,000
208000 Фінансування за рахунок зміни залишків 

коштів бюджетів -2 583,000 2 583,000 2 583,000 0,000

208400
Кошти, що передаються із загального фонду 
бюджету до бюджету розвитку (спеціального 
фонду)

-2 583,000 2 583,000 2 583,000 0,000

Всього за типом боргового зобов’язання -2 583,000 2 583,000 2 583,000 0,000
600000 Фінансування за активними операціями -2 583,000 2 583,000 2 583,000 0,000

602400
Кошти, що передаються із загального фонду 
бюджету до бюджету розвитку (спеціального 
фонду)

-2 583,000 2 583,000 2 583,000 0,000

Заступник голови обласної Ради І.В.Хміль



Додаток № З 
до рішення 27 сесії обласної Ради 7 скликання 

від 20 грудня 2017 року №509

РОЗПОДІЛ 
видатків обласного бюджету на 2018 рік

(те. (pH.)

Код програмної 
класифікації
вмдопій та

хрештгувишя
місцевих
бюджетів1

Кад
тпквкмв/
тквкьмс2

Код
ФКБКБЛСТКВ

К

Найменування головного розпорядника, відповідального 
виконавця, бюджетної програми або напряму видатків 

згідно з типовою відомчою/ТПКВКМБ / 
ТКВКБМС

Загальний фонд Спеціальний фонд

Разом
Всього видатки

споживання

3 них
видатки

розвитку Всього видатки
споживання

3 них
видатки

розвитку

3 НИХ

оплата праці
комунальні 
послуги те 
енергоносії

оплата праці
комунальні 
послуги та 
енергоносії

бюджет
розвитку

0100000 Обласна рада 22 561,400 22 561,400 7 558,300 329,100 22 561,400
0110000 Обласна рада 22 561,400 22 561,400 7 558,300 329,100 22 561,400
0110100 0100 Державне управління 12 561,400 12 561,400 7 558,300 329,100 12 561,400

0110150 0150
0111

/010116

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

10 261,400 10 261,400 7 558,300 329,100 10 261,400

0110180 0180 0133 Інша діяльність у сфері державного управління 2 300,000 2 300,000 2 300,000
0113000 3000 Соціальний захист та соціальне забезпечення 7 000,000 7 000,000 7 000,000
0113240 3240 090412 Інші заклади та заходи 7 000,000 7 000,000 7 000,000

0113242 3242 1090
Інші заходи у  сфері соціального захисту і 
соціального забезпечення 7 000,000 7 000,000 7 000,000

0117600 7600
Інші програми та заходи, пов’язані з економічною  

діяльністю
3 000,000 3 000,000 3 000,000

0117690 7690
0490

/180410
Інша економічна діяльність 3 000,000 3 000,000 3 000,000

0117693 7693 0490
/180410

Інші заходи, пов'язані з економічною діяльністю 3 000,000 3 000,000 3 000,000

0600000 Департамент освіти і науки ОДА 883 263,314 883 263,314 550 910,400 62 923,000 120 348,000 109 735,300 46 982,800 14 022,100 10612,700 1 003 611,314
0610000 Департамент освіти і науки ОДА 883 263,314 883 263,314 550 910,400 62 923,000 120 348,000 109 735,300 46982,800 14 022,100 10612,700 1003 611,314
0611000 1000 Освіта 877 335,270 877 335,270 549 421,100 62 766,800 120 348,000 109 735,300 46 982,800 14 022,100 10 612,700 997 683Д70

0611040 1040
0922

/070301

Надання загальної середньої освіти 
загальноосвітніми школами-інтернатами, 
загальноосвітніми санаторними школами- 
інтернатами

16 209,700 16 209,700 10 174,500 751,500 15,000 15,000 16 224,700

0611050 1050 0922
/070302

Надання загальної середньої освіти 
загальноосвітніми школами-інтернатами для дітей- 
сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування

13 491,100 13 491,100 8 061,400 1 268,000 13 491,100

0611060 1060
0910

/070303

Забезпечення належних умов для виховання та 
розвитку дітей-сиріт і дітей, позбавлених 
батьківського піклування, в дитячих будинках, у 
тому числі сімейного типу, прийомних сім'ях 
патронатного вихователя

15 659,400 15 659,400 9 474,300 953,100 15 659,400

0611070 1070
0922

/070304

Надання загальної середньої освіти спеціальними 
загальноосвітніми школами-інтернатами, школами та 
іншими навчальними закладами для дітей, які 
потребують корекції фізичного та (або) розумового 
розвитку

237 500,550 237 500,550 156 802,300 14 056,000 90,500 90,500 0,800 237 591,050

1



Код програмвої 
класифікації
ЬМДІТЬІВ ї ї

креплумння
місцевих

бюджеті*1

Коц
ТПКВКМБ/
ТКВКБМС2

Кш
ФКВКЇЖТКВ

к

Найменування головного розпорядника, відповідального 
виконавця, бюджетної програми або напряму видатків 

згідно з типовою відомчо ю/Т ПКВКМБ / 
ТКВКБМС

Загальний фонд Спеціальний фонд

Всього видатки
споживання

3 них
видатки

розвитку Всього видатки
споживання

3 них
видатки

розвитку

3 них

оплата праці
комунальні 
послуги та 
енергоносії

оплата праці
комунальні 
послуги та 
енергоносії

бюджет
розвитку

Разом

0611080 1080
0922

/070307

Надання загальної середньої освіти 
загальноосвітніми спеціалізованими школами- 
ікгернатами з поглибленим вивченням окремих 
предметів і курсів для поглибленої підготовки дітей 
в галузі науки і мистецтв, фізичної культури і спорту, 
інших галузях, ліцеями з посиленою військово- 
фізичною підготовкою

23 198,700 23 198,700 13 626,000 1 903,900 23 198,700

0611090 1090
0960

/070401

Надання позашкільної освіти позашкільними 
закладами освіти, заходи із позашкільної роботи з 
дітьми

19 384,600 19 384,600 14 144,700 927,600 48,400 48,400 8,000 19 433,000

0611110 1110
0930

/070501
Підготовка кадрів професійно-технічними 
закладами та іншими закладами освіти

265 603,900 265 603,900 156 057,800 24 462,900 27345,600 23 841,900 6 039,200 1 216,600 3 503,700 292 949,500

0611120 1120
0941 

/070601 .

Підготовка кадрів вищими навчальними закладами I- 
П рівнів акредитації (коледжами, технікумами, 
училищами)

257 972,403 257 972,403 162 814,800 17 488,100 89 024,300 81 993,300 39 261,600 11 571,900 7 031,000 346 996,703

0611140 1140
0950

/070701
Підвищення кваліфікації, перепідготовка 
кадрів закладами післядипломної освіти

17 214,717 17 214,717 12 920,800 771,400 3 816,700 3 738,700 1 682,000 1 224,800 78,000 21 031,417

0611160 1160 Інші програми, заклади та заходи у сфері освіти 11 100,200 11 100,200 5 344,500 184,300 7,500 7,500 11 107,700

06Ш 6І 1161 0990
Забезпечення діяльності інших закладів у  сфері 
освіти

6 367,300 6 367,300 4 488,500 184,300 7,500 7,500 6 374,800

06 П І  62 1162 0990 Інші програми та заходи у  сфері освіти 4 732,900 4 732,900 856,000 4 732,900
0613000 3000 Соціальний захист та соціальне забезпечення 3 809,200 3 809,200 3 809,200

0613140 3140
1040

/091108

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

3 809,200 3 809,200 3 809,200

061400« 4000 Культура і мистецтво 2118,844 2 118,844 1 489,300 156,200 2 118,844

0614060 4060
0828

/110204
Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, 
клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів

2118,844 2 118,844 1 489,300 156,200 2 118,844

0700000 Департамент охорони здоров'я ОДА 1 248 834,540 1 248 834,540 43 961,300 3 993,100 138 233,343 50 636,712 10 193,700 3 521,900 87 596,631 1 387 067,883
0710000 Департамент охорони здоров'я ОДА 1 248 834,540 124Й 834,540 43 961,300 3 993,100 138 233,343 50 636,712 10193,700 3 521,900 87 596,631 1 387 067,883
0711000 1000 Освіта 67 268,500 67 268,500 38 526,100 3 147,800 16 491,100 16 376,100 10 193,700 3 519,900 115,000 83 759,600

0711120 1120
0941

/070601

Підготовка кадрів вищими навчальними закладами І • 
П рівнів акредитації (коледжами, технікумами, 
училищами)

65 401,000 65 401,000 37 057,100 3 122,000 16 041,100 15 971,100 9 884,800 3 504,900 70,000 81442,100

0711140 1140
0950

/070701
Підвищення кваліфікації, перепідготовка кадрів 
закладами післядипломної освіти

1 867,500 1 867,500 1 469,000 25,800 450,000 405,000 308,900 15,000 45,000 2 317,500

0712000 2000 Охорона здоров'я 1 178 761,040 1 178 761,040 3 460,600 618,900 121 732,243 34 250,612 87 481,631 1 300 493,283

0712010 2010
0731

/080101
Багатопрофільна стаціонарна медична допомога 
населенню

214 853,782 214 853,782 1 739,460 1 530,860 208,600 216 593042

0712020 2020
0732

/080201
Спеціалізована стаціонарна медична допомога 
населенню

431 876,925 431 876,925 9 275,783 8 339,152 936,631 441 152,708

в тому числі: Цільові видатки на виплату щииісячиої 
держаяноі допомоги ВІЛ-імфікоеаним дітям 220,900 220.900 220,900

0712040 2040
0734

/080204
Санаторно-курортна допомога населенню 40 761,093 40 761,093 24,000 24,000 40 785,093

0712050 2050
0761

/080207
Медико-соціальний захист дітей-сиріт і дітей, 
позбавлених батьківського піклування

24 466,084 24 466,084 24 466,084



Код програмної 
класифікації 
видатків та 

кредитування 
місцевих 

бюджетів'

Код
ТПКВКМБ/
ТКВКБМС3

Код
ФКВКБЛСТКВ

к

Найменувати головного розпорядника, відповідального 
вихонавця, бюджетної програми або напряму видатків 

згідно з типовою відомчою/ТПКВКМБ / 
ТКВКБМС

Загальний фонд Спеціальний фонд

Разом
Всього видатки

споживання

3 них
видатки

розвитку Всього видатки
споживання

3 них
видатки

розвитку

3 них

оплата праці
комунальні 
послуги та 
енергоносії

оплата праці
комунальні 
послуги та 
енергоносії

бюджет
розвитку

0712060 2060 0762
/08/0208 Створення банків крові та ї ї  компонентів 13 743,466 13 743,466 751,000 445,700 305,300 14494,466

0712070 2070
0724

/080209
Екстрена та швидка медична допомога населенню 238 529,100 238 529,100 238 529,100

0712090 2090
0722

/080400
Спеціалізована амбулаторно-поліклінічна допомога 
населенню

2 464,485 2464,485 4,200 4,200 2 468,685

0712120 2120
0740

/080704
Інформаційно-методичне та просвітницьке 
забезпечення в галузі охорони здоров'я

2 179,100 2 179,100 2 179,100

0712130 2130 0763
/081001

Проведення належної медико-соціальної експертизи 
(МСЕК)

9 826,126 9 826,126 9 826,126

0712140 2140
Програми і централізовані заходи у галузі охорони 
здоров"я 1000,000 1000,000 1000,000

0712144 2144
0763

/081009
Централізовані заходи з лікування хворих на 
цукровий та нецукровий діабет 1000,000 1000,000 1000,000

0712150 2150
0763

/081002
Інші програми, заклади та заходи у сфері охорони 
здоров'я 199060,879 199 060,879 3 460,600 618,900 109 937,800 23 910,900 86 026,900 308 998,679

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

84 177,679 84 177,679 3 460,600 618,900 859,600 813,800 45,800 85 037,279

0712151 2151 0763
/081002

в т.ч, - КЗ "База спеціального медичного постачання" 4 914,900 4 914,90000 І  460,60000 618,90000 4 914,900

0712152 2152 0763 Інші програми та заходи у  сфері охорони здоров'я 114 883,200 114 883,200 109 078^00 23 097,100 85 981,100 223 961,400

Субвенція на придбання витратних матеріалів для закладів 
охорони здоров'я та лікарських засобів для інгаляційної 
анестезії

777,600 777,600 777,600

Субвенція на придбання медикаментів та виробів медичного 
призначення для забезпечення швидкої медичної допомоги 5 655,500 5 655,509 5 655,500

Субвенція на реформування регіональних систем охорони 
здоров ’я для здійснення заходів з виконання спільного з 
Міжнародним банком реконструкції та розвитку проекту 
"Поліпшення охорони здоров'я на службі у людей "

109 078,200 23 097.100 85 981.100 109 078,200

Цільові видатки на лікування хворих на хронічну ниркову 
недостатність методом гемодіалізу 43 041,000 43 041,000 43 041,000

Цільові видатки для придбання лікарських засобів, виробів 
медичного призначення, лабораторних реактивів для 
стаціонарних спеціалізованих закладів охорони здоров'я, що 
надають медичну допомогу громадянам, які постраждали 
внаслідок Чорнобидбської катастрофи, втому числі для 
лікування онкологічних хворих

2 752,700 2 752,700 2 752,700

0714000 4000 Культура і мистецтво 2 805,000 2 805,000 1 974,600 226,400 10,000 10,000 2,000 2 815,000

0714030 4030
0824

/110201 Забезпечення діяльності бібліотек 2 805,000 2 805,000 1 974,600 226,400 10,000 10,000 2,000 2 815,000

0800000 Департамент соціальної та молодіжної політики ОДА 166 769,100 166 769,100 84 651,200 20 056,393 25450,000 25450,000 192 219,100

0810000 Департамент соціальної та молодіжної політики ОДА 166 769,100 Ш  769,100 84 651,200 20 056,393 25450,000 25450,000 192 219,100
0813000 3000 Соціальний захист та соціальне забезпечення 166 769,100 166 769,100 84 651,200 20 056,393 25450,000 25450,000 192 219,100

0813100 3100
Надання соціальних та реабілітаційних послуг громадянам 

похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю в 
установах соціального обслуговуванім

132 137,027 132 137,027 74 499,000 18 872,693 25450,000 25 450,000 157 587,027

0813101 3101
1010

/090601

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

26 582,693 26 582,693 16 520,000 2 590,693 4 935,000 4 935,000 ЗІ 517,693



Код програмної 
класифікації 
видатків тв 

кредитуванні 
місцевих 

бюджеті»'

Код
ТПКВКМБ/
ТКВКБМС2

Код
ФКВКБ/КТКВ

К

Найменування головного розпорядника, відповідального 
виконавця, бюджетної програми або напряму видатків 

згідно з типовою відомчою/ТПКВКМБ / 
ТКВКБМС

Загальний фонд Спеціальний фонд
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споживання

3 них
видатки
розвитку Всього видатки
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3 них 3 них

оплата праці
комунальні 
послуги та 
енергоносії

оплата праці
комунальні 
послуги та 
енергоносії

видатки
розвитку бюджет

розвитку

0813102 3102
1020

/090901

Забезпечення соціальними послугами стаціонарного 
догляду з наданням місця для проживання, всебічної 
підтримки, захисту та безпеки осіб, які не можуть 
вести самостійний спосіб життя через похилий вік, 
фізичні та розумові вади, психічні захворювання або 
інші хвороби

105 554^34 105 554,334 57 979,000 16 282,000 20 515,000 20 515,000 126 069,334

0813110 3110 Заклади і заходи з питань дітей та їх соціального захисту 971,000 971,000 605,100 175,700 971,000

0813111 3111
1040

/090700

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

971,000 971,000 605,100 175,700 971,000

0813120 3120
Здійснення соціальної роботи з вразливими категоріями 

населення 4 629,000 4 629,000 1 969,100 86,800 4 629,000

0813121 3121 1040
/091101

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

2 925,000 2 925,000 1 969,100 86,800 2 925,000

0813122 3122
1040

091104
Заходи державної політики із забезпечення рівних 
прав та можливостей жінок та чоловіків

635,000 635,000 635,000

0813123 3123
1040

/091104 Заходи державної політики з питань сім'ї 1 069,000 1 069,000 1069,000

0813130 3130 Реалізація державної політики у молодіжній сфері 3 130,000 3 130,000 3 130,000

0813131 3131
1040

/091103

Здійснення заходів та реалізація проектів на 
виконання Державної цільової соціальної програми 
"Молодь України"

3 130,000 3 130,000 3 130,000

0813140 3140
1040

091108

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

5 100,000 5 100,000 5 100,000

0813190 3190 Соціальний захист ветеранів війни та праці 600,000 600,000 600,000

0813192 3192
1030

/091209

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

600,000 600,000 600,000

0813200 3200
1090

/091212
Забезпечення обробки інформації з нарахування та 
виплати допомог і компенсацій

4 460,000 4 460,000 2 875,000 165,000 4 460,000

0813240 3240 091214 Інші заклади та заходи 15 742,073 15 742,073 4 703,000 756,200 15 742,073

0813241 3241 1090
/091214

Забезпечення діяльності інших закладів у  сфері 
соціального захисту і соціального забезпечення

7 917,500 7 917.500 4 703.000 756.200 7917,500

0813242 3242 1090
/091214

Інші заходи у  сфері соціальнго захисту і соціального 
забезпечення

7 »24,573 7824.573 7824,573

0900000 Служба у справах дітей ОДА 6 939,100 6 939,100 3 809,300 624,700 6 939,100
0910000 Служба у  справах дітей ОДА 6 939,100 6 939,100 3 809,300 624,700 6 939,100
0913000 3000 Соціальний захист та соціальне забезпечення 6 939,100 6 939,100 3 809,300 624,700 6 939,100
0913110 3110 Заклади і заходи з питань дітей та їх соціального захисту 6 939,100 6 939,100 3 809,300 624,700 6 939,100

09131t 1 3111
1040

/090700

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

6 939,100 6 939,100 3 809,300 624,700 6 939,100

1000000 У правління культури  і м истецтв ОДА 146 145,900 146 145,900 66 099,593 5 331,666 4 686,080 2 103,080 379,724 642,285 2 583,000 2 583,000 150 831,980

(Ш & ґ 4



Код програмко* 
класифікації 
видатків те 

кредитування 
місцевих 

бюджетів1

Код
ТПКВКМБ/
тквкьмс1

Код
ФКВКБ/КТКВ

К

Найменування юловного розпорядника, віцнов шаль ного 
виконавця, бюджетної програми або напряму видатків 

згідно з типовою відомчою/111КВКМБ / 
ТКВКБМС

Загальний фонд Спеціальний фонд

Всього видатки
споживання

3 них
видатки
розвитку Всього видатки

споживання

3 них
видатки
розвитку

3 них

оплата праці
комунальні 
послуги та 
енергоносії

оплата праці
комунальні 
послуги та 
енергоносії

бюджет
розвитку

Разом

1010900 Управління культури і мистецтв ОДА 146 145,900 146 145,900 66 099,593 5331,666 4 686,080 2 103,080 379,724 642,285 2 583,000 2 583,000 150 831,980

101104)0 1000 Освіта 53 589,704 53 589,704 34 881,701 2 844,228 1 239,080 1 239,080 312,724 624,992 54 828,784

1011120 1120
0941

/070601

Підготовка кадрів вищими навчальними закладами І ■ 
П рівнів акредитації (коледжами, технікумами, 
училищами)

50 186,094 50 186,094 32 642,900 2 592,104 1 069,000 1 069,000 265,000 593,500 51 255,094

1011140 1140 0950
/070701

Підвищення кваліфікації, перепідготовка кадрів 
закладами післядипломної освіти 3 403,610 3 403,610 2 238,801 252,124 170,080 170,080 47,724 31,492 3 573,690

1014000 4000 Культура і мистецтво 92 556,196 92 556,196 31 217,892 2 487,438 3 447,000 864,000 67,000 17,293 2 583,000 2 583,000 96 003,196

1014010 4010
0821

/110102 Фінансова підтримка театрів 21 990,802 21 990,802 21 990,802

1014020 4020 0822
/110103

Фінансова підтримка філармоній, художніх і 
музичних колективів, ансамблів, концертних та 
циркових організацій

17049,200 17 049,200 17 049,200

1014030 4030
0824

/110201 Забезпечення діяльності бібліотек 23 243,241 23 243,261 16 181,505 1 083,102 2 709,000 126,000 67,000 5,800 2 583,000 2 583,000 25 952Д6І

1014040 4040
0824 

/110202 Забезпечення діяльності музеїв і виставок 17 855,066 17 855,066 10 036,189 981,917 613,000 613,000 11,493 18 468,066

1014050 4050
0827

/110203 Забезпечення діяльності заповідників 1 352,137 1 352,137 1 015,800 20,007 125,000 125,000 1 477,137

1014080 4080
0829

/110502 Інші заклади та заходи в галузі культури і мистецтва 11 065,730 11 065,73000 3 984,398 402,412 11065,730

1014081 4081
0829

/110502
Забезпечення діяльності інших закладів в галузі 
культури і мистецтва

7397,730 7 397,73000 3 984,398 402,412 7397,730

1014082 4082
0829 

/110502 Інші заходи в галузі культури і мистецтва 3 669,000 3 668,000 3 668,000

1000000 Управління у справах національностей та релігій ОДА 737,000 737,000 737,000

1010000 Управління у  справах національностей та релігій ОДА 737,000 737,000 737,000
101400« 4000 Культура і мистецтво 737,000 737,000 737,000

1014080 4080 0829 
/110502 Інші заклади та заходи в галузі культури і мистецтва

737,000 737,000 737,000

1014082 4082 0829
/110502

Інші заходи в галузі культури і мистецтва 737,Ш 737.000 737,000

0829
/ н о т

в тому числі .'Програма підтримки діяльності національно- 
культурних товариств області та забезпечення 
міжконфесійної злагоди і духовно-морального розвитку на 2016- 
2020роки

737,000 737.000 737,000

1100000 Управління фізичної культури та спорту ОДА 63 499,100 63 499,100 19027,800 690,400 242,000 242,000 72,000 63 741,100
1110000 Управління фізичної культури та спорту ОДА 63 499,100 63 499,100 19 027,т 690,400 242,000 242,000 72,000 63 741,100
1115000 5000 Фізична культура і спорт 63 499,100 63 499,100 19 027,800 690,400 242,000 242,000 72,000 63 741,100
1115010 5010 Проведення спортивної роботи в регіоні 7 430,367 7 430367 7 430,367

1115011 5011
0810

/130102
Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань 
з олімпійських видів спорту

5 830,367 5 830,367 5 830,367

1115012 5012 0810
/130106

Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань 
з неолімпійських видів спорту

1 600,000 1 600,000 1 600,000

1115020 5020
Здійснення фізкультурно-спортивної та реабілітаційної 

роботи серед осіб з інвалідністю 3 586,500 3 586,500 2 424,200 78,100 3 586,500

1115021 5021
0810

/130104
Утримання центрів фізичної культури і спорту осіб 3 
інвалідністю і реабілітаційних шкіл

3 310,000 3 310,000 2 424,200 78,100 3 310,000

1115022 5022
0810

/130105
Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань 
та заходів зі спорту осіб з інвалідністю

276,500 276,500 276,500

5



Код програмної 
класифікації 
вшшхів та

крсдхтузатгя
місцевих 

бюджеті*1

Код 
ТПКВКМБ / 
ТКВКБМС1

Код
ФКВКБ/КТКВ

к

Найменування головного розпорядника, відповідального 
виконавця, бюджетної програми або напряму видатків 

згідно з типовою відомчою/ТПКВКМБ / 
ТКВКБМС

Загальний фонд Спеціальний фонд

Всього видатки
споживання

3 них
видатки

розвитку Всього видатки
споживання

3 них
видатки

розвитку

3 них

оплата праці
комунальні 
послуги та 
енергоносії

оплата праці
комунальні 
послуги та 
енергоносії

бюджет
розвитку

Разом

1115030 5030 Розвиток дитячо-юнацького та резервного спорту 40 888,533 40 888,533 15 551,800 397,200 180,000 180,000 72,000 41 068,533

1115031 5031
0810

/130107
Утримання та навчально-тренувальна робота 
комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл

18312,400 18 312,400 12 426,800 330,400 180,000 180,000 72,000 18492,400

1115032 5032
0810

/130203
Фінансова підтримка дитячо-юнацьких спортивних 
шкіл фізкультурно-спортивних товариств

15 464,133 15 464,133 15 464,133

1115033 5033
0810

/130114
Забезпечення підготовки спортсменів вищих 
категорій школами вищої спортивної майстерності

7 112,000 7 112,000 3 125,000 66,800 7 112,000

1115040 5040 ПІДТримка і розвиток спортивної інфраструктури 1 899,200 1 899,200 473,300 203,000 62,000 62,000 1 961,200

1115041 5041
0810

/130110
Утримання та фінансова підтримка спортивних 
споруд 780,500 780,500 473,300 203,000 62,000 62,000 842,500

1115042 5042
0810

/130205

Фінансова підтримка спортивних споруд, які 
належать громадським організаціям фізкультурно- 
спортивної спрямованості

1 118,700 1 118,700 1 118,700

1115050 5050 Підтримка фізкультурно-спортивного руху 2 892,300 2 892,300 2 892,300

1115051 5051
810

/130201

Фінансова підтримка регіональних всеукраїнських 
організацій фізкультурно-спортивної спрямованості 
для проведення навчально-тренувальної та 
спортивної роботи

527,000 527,000 527,000

1 П 5053 5053
0810

/130204

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

2 365,300 2 365,300 2 365400

1115060 5060 Інші заходи з розвитку фізичної культури та спорту 6 801,200 6 802,200 578,500 12,100 6 802,200

1115061 5061
0810

/130115

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

810,000 810,000 540,000 12,100 810,000

1115062 5062
0810

/130112

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

5 992,200 5 992,200 38,500 5 992,200

1200000
Департамент житлово-комунального господарства, енергетики та 

інфраструктури ОДА 623 809,700 623 809,700 623 809,700

1210000
Департамент житлово-комунального господарства енергетики та 

інфраструктури ОДА 623 809,700 623 809,700 623 809,700

1217400 7400
Транспорт та транспортна інфраструктура, дорожнє 

господарство
623 809,700 623 809,700 623 809,700

1217460 7460 Утримання та розвиток автомобільних доріг та 
дорожньої інфраструктури

623 809,700 623 809,700 623 809,700

1217462 7462 0456
/170703

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

623 809,700 623 809,700 623 809,700

1500000 Департамент будівництва, містобудування та архітектури ОДА 164 720,816 164 720,816 9 607,300 9 607,300 9 607,300 174 328,116

1510000 Департамент будівництва, містобудування та архітектури ОДА 164 720,816 164 720,816 9 607.300 9 607,300 9607,300 174 328,116

1517300 7300 Будівництво та регіональний розвиток t64 720,816 164 720,816 9 607,300 9 607,300 9 607,300 174 328,116

1517370 7370 0490
Реалізація інших заходів щодо соціально- 
економічного розвитку територій 164 720,816 164 720,816 9 607,300 9 607,300 9 607,300 174 328,116

2400000
Департамент агропромислового розвитку, екології та 

природних ресурсів ОДА
5 800,000 5 800,000 42,900 42,900 5 842,900



Код програмної 
класифікації 
видатіав та 

кредитування 
місцевих 

бюджетів1

Код
ТПКВКМ5/
тквкьмс1

Код
ФКВКБ/КТКВ

К

Найменування головного розпорядника, відповідального 
виконавця, бюджетної програми або напряму видатків 

згідно з типовою відомчою/111КВКМБ / 
ТКВКБМС

Загальний фонд Спеціальний фонд

Всього видатки
споживання

3 них

видатки
розвитку Всього

видатки
споживання

3 них 3 них

оплата праці
комунальні 
послуги та 
енергоносії

оплата праці
комунальні 
послуги та 
енергоносії

видатки
розвитку бюджет

розвитку

Разом

2410600
Департамент агропромислового розвитку, екології та природних 

ресурсів ОДА 5 800,000 J 800,000 42,900 42,900 5 842,900

2417100 7100
Сільське І лісове господарство, рибне господарство та 

мисливство 5 800,000 5 800,000 42,900 42,900 5 842,900

2417130 7130
0421

/160101
Здійснення заходів з землеустрою 42,900 42,900 42,900

2417150 7150 0422
/160903

Реалізація програм у галузі лісового господарства і 
мисливства

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

24171Sв 7150
0422

160903

Обласна програма розвитку лісового і  мисливського 
господарства в лісах, які надані в постійне користування 
ВОКСЛП ’Віноблагрояіс*. підвищення лісистості та 
озеленення населених пунктів області на роки

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

2417110 7110 0421
/160903

Реалізація програм в галузі сільського господарства 1 000,000 1000,000 1000,000

2417116 7110 0421
Обласна програма розвитку особистих селянських та 
фермерських господарств, кооперативного руху на селі та 
дорадництва на 2016-2020роки

1000,000 І  000,000 1000,000

2500000
Департамент міжнародного співробітництва та регіонального 

розвитку ОДА 7 419,300 7 419,300 76 120,600 76 120,600 83 539,900

2510000
Департамент міжнародного співробітництва та регіонального 

розвитку ОДА 7 419,300 7419,300 76 120,600 76120,600 83 539,900

2517600 7600 Інші програми та заходи, пов'язані з економічною 
діяльністю

6 674,300 6 674^00 6 674,300

2517690 7690 0490
/180410 Інша економічна діяльність 6 674300 6 674,300 6 674,300

2517693 7693 0490 Інші заходи, пов’язані з економічною діяльністю 6 674,300 6 674,300 6 674,300

2517300 7300 Будівництво та регіональний розвиток 745,000 745,000 745,000

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

745,000 745,000 745,000

0490 Програма розвитку міжнародного та транскордонного 
співробітництва на 20 і 6-2020 роки 745,000 743,000 745,000

2518300 8300 Охорона навколишнього природного середовища 76 120,600 76 120,600 76 120,600

2518330 8330 0540
Інша діяльність у сфері екології та охорони 
природних ресурсів

76 120,600 76 120,600 76120,600

2900000 Департамент цивільного захисту ОДА 2 499,250 2499,250 1364,499 24,820 2 499,250
2910600 Департамент цивільного захисту ОДА 2 499,250 2 499JS0 1 364,499 24,820 2 499,250

2918100 8100
Захист населення і територій від надзвичайних 
ситуацій техногенного та природного характеру 2 499,250 2 499,250 1 364,499 24,820 2499,250

2918110 8110 0320
Заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних 
ситуацій та  наслідків стихійного лиха 2 499,250 2 499,2S0 1 364,499 24,820 2 499,250

2300000
Департамент Інформаційної діяльності та комунікацій з 

громадськістю ОДА
7 191,000 7 191,000 7 191,000

2310000
Департамент інформаційної діяльності та комунікацій з 

громадськістю ОДА
7 191,000 7191,000 7 191,000

2318400 8400 Засоби масової інформації 7 191,000 7 191,000 7 191,000

2318410 8410
0830

/120000 Фінансова підтримка засобів масової інформації
4 323,900 4 323,900 4 323,900

2318420 8420 0830 Інші заходи у сфері засобів масової інформації 2 867,100 2 867,100 2 867,100
е тому числі' погашення заборгованості та проведення поточних розрахунків за оренду приміщення за



Кол програмної 
клкифікації 
ридагків та 

кредитування 
місцевих 

бюджетів1

Код
ТПКВКМБ/
ПСВКБМС2

Код
ФКВКЫКТКЗ

к

Найменування головного розпорядника, відповідального 
виконавця, бюджетної програми або напряму видатків 

згідно з типовою відомчою/11 [КВКМБ /  
ТКВКБМС

Загальний фонд Спеціальний фонд

Всього видатки
споживання

3 них
видатки

розвитку Всього видатки
споживання

3 них
видатки

розвитку

3 них
Разом

оплата праці
комунальні 
послуги та 
енергоносії

оплата праці
комунальні 
послуги та 
енергоносії

бюджет
розвитку

в т. ч. заходи з відзначення загальнодержавних свят, ювілейних, 
памятних дат 2 317,100 2 3/7,109 2 317,100

3700000 Департамент фінансів ОДА б 505 425380 6481 064,880 17 360,500 6 505 425,380
3710000 Департамент фінансів ОДА 6 505425,380 6481064,880 17 360,500 6 505 425380
3718000 8000 Інша діяльність 7 000,000 7 000,000
3718700 8700 0133 ] Резервний фонд 7 000,000 7 000,000
3719000 9000 Міжбюджетні трансферти 6498425380 6 481 064,880 17 360,500 6 498 425380
3719100 9100 Дотації з місцевого бюджету іншим бюджетам 391 462,080 391 462,080 391 462,080

3719130 9130 0180

Дотація з місцевого бюджету на здійснення 
переданих з державного бюджету видатків з 
утримання закладів освіти та охорони здоров’я за 
рахунок відповідної додаткової дотації з державного 
бюджету

391 462,080 391 462,080 391 462,080

3719200 9200

Субвенції з місцевого бюджету іншим місцевим 
бюджетам на здійснення програм соціального 
захисту за рахунок субвенцій з державного 
бюджету

6 021 369,500 6 004 009,000 17 360,500 6 021 369,500

3719210 9210 0180

Субвенція з місцевого бюджету на надання пільг та 
житлових субсидій населенню на оплату 
електроенергії, природного газу, послуг тепло-, 
водопостачання і водовідведення, квартирної плати 
(утримання будинків і споруд та прибудинкових 
територій), управління багатоквартирним будинком, 
вивезення побутового сміття та рідких нечистот за 
рахунок відповідної субвенції з державного бюджету

3 311582,900 3 311 582,900 3 311582,900

3719220 9220 0180

Субвенція з місцевого бюджету на надання пільг та 
житлових субсидій населенню на придбання 
твердого та рідкого пічного побутового палива І 
скрапленого газу за рахунок відповідної субвенції з 
державного бюджету

241 257,200 241 257,200 241 257,200

3719230 9230 0180

Субвенція з місцевого бюджету на виплату допомоги 
сім'ям з дітьми, малозабезпеченим сім'ям, особам, які 
не мають права на пенсію, особам з Інвалідністю, 
дітям з інвалідністю, тимчасової державної допомоги 
дітям, тимчасової державної соціальної допомоги 
непрацюючій особі, яка досягла загального 
пенсійного віку, але не набула права на пенсійну 
виплату, допомоги по догляду за особами з 
інвалідністю І чи II групи внаслідок психічного 
розладу, компенсаційної виплати непрацюючій 
працездатній особі, яка доглядає за особою з 
інвалідністю І групи, а також за особою, яка досягла 
80-річного віку за рахунок відповідної субвенції з 
державного бюджету

2 407 773,900 2 407 773,900 2 407 773,900



Код програма« 
класифікації 
»идатків та 

гредкгувшшя 
місцевих 

бюджетів1

Код
ТПКВКМБ/
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Найменування головного розпорядника, відповідального 
виконавця, бюджетної програми або напряму видатків 

згідно з типовою відомчо ю/ТПКВКМБ / 
ТКВКБМС

Загальний фонд Спеціальний фонд

Разом
Всього видатки

споживання

з них
видатки

розвитку Всього видатки
споживання

3 них
видатки

розвитку

3 них

оплата праці
комунальні 
послуги та 
енергоносії

оплата праці
комунальні 
послуги та 
енергоносії

бюджет
розвитку

3719250 9250 0180

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

43 395,000 43 395,000 43 395,000

3719270 9270 0180

Субвенція з місцевого бюджету на проектні, 
будівельно-ремонтні роботи, придбання житла та 
приміщень для розвитку сімейних та інших форм 
виховання, наближених до сімейних, та забезпечення 
житлом дітей-сиріт, осіб з їх числа за рахунок 
відповідної субвенції з державного бюджету

17 340,500 17 360,500 17 340,500

3719400 940«

Субвенції з місцевого бюджету іншим місцевим 
бюджетам на здійснення програм та заходів у 
галузі охорони здоров'я за рахунок субвенцій з 
державного бюджету

69 544,800 69 546,800 49 544,800

3719410 9410 0180
Субвенція з місцевого бюджету на здійснення 
переданих видатків у сфері охорони здоров’я за 
рахунок коштів медичної субвенції

28 543,000 28 563,000 28 563,000

3719460 9460 0180

Субвенція з місцевого бюджету на відшкодування 
вартості лікарських засобів д ля лікування окремих 
захворювань за рахунок відповідної субвенції з 
державного бюджету

40 983,800 40 983,800 40 983,800

3719700 9700
Субвенції з місцевого бюджету іншим місцевим 
бюджетам на здійснення програм та заходів за 
рахунок коштів місцевих бюджетів

1« 047,000 16 047,000 16 047,000

3719770 9770 0180 Інші субвенції з місцевого бюджету 16 047,000 16 047,000 16 047,000

Всього 9 231 805,200 9 207444,700 777 382,392 93 973,179 17 360,500 998 539,923 264 330,592 57628,214 18 184,285 734 209,331 12 190,300 10 230 345,123

Заступник голови обласної Ради І.В.Хміль
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Додаток № 4 
до рішення 27 сесії обласної Ради 7 скликання 

від 20 грудня 2017 року №509

Повернення кредитів до обласного бюджету та розподіл надання кредитів 
з обласного бюджету в 2018 році 

      тис, грн.
Код програмної 

класифікації 
видатків та 

кредитування 
місцевих 

бюджетів1

Код 
ТПКВКМБ/ 
ТКВКБМС2

Код ФКВКБ’

Найменування головного розпорядника, 
відповідального виконавця, бюджетної програми 

або напряму видатків 
згідно з типовою відомчою/ТПКВКМБ / 

ТКВКБМС

Надання кредитів Повернення кредитів Кредитован ня-всього

Загальний фонд Спеціальний
фонд

з них

Разом
Загальний

фонд
Спеціальний

фонд

з них

Разом Загальний фонд Спеціальний
фонд

з них

Разомбюджет
розвитку

бюджет
розвитку

бюджет
розвитку

1200000
Департамент житлово-комунального господарства, енергетики  

та інфраструктури ОДА 0,000 491,883 0,000 491,883 0,000 -5 365,700 -4 875,700 -5 365,700 0,000 -4 873,817 ■ 4 875,700 -4 873,817

1210000
Департамент житлово-комунального господарства, 

енергетики та інфраструктури ОДА 0,000 491,883 0,000 491,883 0,000 -5 365,700 -4 875,700 -5365 ,700 0,000 -4 873,817 -4 875,700 -4 873,817

1218000 8000 Інша діяльність 0,000 491,883 0,000 491,883 0,000 -5 365,700 -4 875,700 -5 365,700 0,000 ■4 873,817 -4 875,700 -4 873,817
1218800 8800 Кредитування 0,000 491,883 0,000 491,883 0,000 -5 365,700 -4 875,700 -5 365,700 0,000 -4 873,817 -4 875,700 -4 873,817

1218820 8820
Пільгові довгострокові кредити молодим сім ’ям та 

одиноким молодим громадян на 
будівництво/придбання житла та їх повернення

0,000 491,883 0,000 491,883 0,000 -490,000 0,000 •490,000 0,000 1,883 0,000 1,883

1218821 8821 1060 Надання кредиту 491,883 491,883 0,000 0,000 491,883 0,000 491,883
1218822 8822 1060 Повернення кредиту 0,000 -490,000 -490,000 0,000 -490,000 0,000 -490,000

1218860 8860 Бюджетні позички суб'єктам господарювання та їх  
повернення 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 -4 875,700 -4 875,700 -4 875,700 0,000 -4 875,700 -4 875,700 -4 875,700

1218861 8861 0490 Надання позичок 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
1218862 8862 0490 Повернення позичок 0,000 -4 875,700 -4 875,700 -4 875,700 0,000 -4 875,700 -4 875,700 -4 875,700

2400000
Департамент агропромислового розвитку, екології та 

природних ресурсів ОДА 11 900,000 1 500,000 0,000 13 400,000 0,000 -6 221,600 -4 721,600 -6 221,600 11 900,000 -4 721,600 -4 721,600 7 178,400

2410000
Департамент агропромислового розвитку, екологи та 

природних ресурсів ОДА 11 900,000 1 500,000 0,000 13 400,000 0,000 -6 221,600 -4 721,600 -6 221,600 11 900,000 -4 721,600 -4 721,600 7178 ,400

2418000 8000 Інша діяльність 11 900,000 1 500,000 0,000 13 400,000 0,000 -6 221,600 -4 721,600 -6 221,600 11 900,000 <4 721,600 -4 721,600 7 178,400
2418800 8800 Кредитування 11 900,000 1 500,000 0,000 13 400,000 0,000 -6 221,600 -4 721,600 -6 221,600 11900,000 •4 721,600 -4 721,600 7 178,400

2418830 8830 Довгострокові кредити індивідуальним  
забудовникам житла на селі та їх  повернення 5 400,000 1 500,000 0,000 6 900,000 0,000 -1 500,000 0,000 -1 500,000 5 400,000 0,000 0,000 5 400,000

2418831 8831 1060 Надання кредиту 5 400,000 1 500,000 6 900,000 0,000 5 400,000 1 500,000 0,000 6 900,000
2118832 8832 1060 Повернення кредиту 0,000 -1 500,000 -1 500,000 0,000 -1 500,000 0,000 -1 500,000

2418840 8840 Довгострокові кредити громадянам на будівництво /  
реконструкцію / придбання житла та їх  повернення 5 000,000 0,000 0,000 5 000,000 0,000 -950,000 -950,000 -950,000 5 000,000 -950,000 -950,000 4 050,000

2418841 8841 1060 Надання кредиту 5 000,000 5 000,000 0,000 5 000,000 0,000 0,000 5 000,000
2418842 8842 1060 Повернення кредиту 0,000 -950,000 -950,000 -950,000 0,000 -950,000 -950,000 -950,000

2418860 8860
Бюджетні позички суб'єктам господарювання та їх 

повернення 1 500,000 0,000 0,000 1 500,000 0,000 -3 771,600 -3 771,600 -3 771,600 1 500,000 -3 771,600 -3 771,600 -2 271,600

2418861 8861 0490 Надання позичок 1 500,000 1 500,000 0,000 1 500,000 0,000 0,000 1 500,000
2418862 8862 0490 Повернення позичок 0,000 -3 771,600 -3 771,600 -3 771,600 0,000 -3 771,600 -3 771,600 -3 771,600

Всього 11 900,000 1 991,883 0,000 13 891,883 0,000 -11 587,300 -9 597,300 -11 587,300 11 900,000 -9 595,417 -9 597,300 2 304,583

Заступник голови обласної Ради І.В.Хміль



Додаток № 5 
до рішення 27 сесії обласнорї Ради 7 скликання 

від 20 грудня 2017 року №509

МІжбюджетні трансферти з Вінницького обласного бюджету місцевим/державному бюджетам на 2018 рік
___________________________________________________________________________________________________________________________________________ _____________________________ (тис.грн.І

Кед бюджету
Наш і місцевого бнаджету 

адміністративній 
територіальної одиниці

Дотації і  
обласного 
бюджету

СубвеппИ з обласного бюджету місцеве м бюджетам

Субвенція загального фонду на:

виплету допомоги сім'ям з дітьми, 
малозабезпеченим сім'ям,особам, 

які не мають права на пенсію» 
особам з інвалідністю, дітям з 

інвалідністю, тимчасової 
державної допомоги дітям, 

тимчасової державної соціальної 
допомоги непрацюючій особі, яка 

досягла загального пенсійного 
віку, але не набула права на 

пенсійну виплату, допомоги по 
догляду за особами з інвалідністю 
І чи П групи внаслідок психічного 
розладу, компенсаційної виплати 
непрацюючій працездатній особі, 

яка доглядас за особою з 
інвалідністю 1 групи, а також за 
особою, яка досягла 80-річного 

віку за рахунок відповідної 
субвенції з державного бюджету

виплату державної соціальної 
допомоги на дітей-сиріт та 

дітей, позбавлених 
батьківського піклування, 
грошового забезпечення 
батькам-внхователям 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 

патронаггного вихователя за 
рахунок відповідної субвенції з 

дерясавного бюджету

наданая пільг та 
житлових субсидій 

населенню на оплату 
електроенергії, 

природного газу, послуг 
тепло-, водопостачання і 

водовідведення, 
квартирної гглати 

(утримання будинків і 
споруд та прибуднкковнх 

територій), управління 
багатоквартирним 

будинком, вивезення 
побутового сміття та 
рІдкнх нечистот за 
рахунок відповідної 

субвенції з державного
бюджету

падання пільг та 
житлових 
субсидій 

населенню на 
придбання 
твердого та 

рідкого пічного 
побутового 

палива і 
скрапленого газу 

зарахуйся 
відповідної 
субвенції 3 
державного 

бюджету

здійснення 
переданих 
видатків у 

сфері охорони 
здоров'я за 

рахунок 
коштів 

медичної 
субвенції

утому числі:

відшкодування 
вартості 

лікарських 
засобів для 
лікування 
окремих 

захворювань за 
рахунок 

відповідної 
субвенції 3 
державного 

бюджету

проектні, 
будівельно- 

ремонтні роботи, 
придбання житла 
та приміщень дія 

розвитку 
сімейних та 
інших форм 
виховання, 

наближених до 
сімейних, та 
забезпечення 
житлом дітей- 
сиріт, осіб 3 їх 

числа за рахунок 
відповідної 
субвенції 3 
державного 

бюджету

Інші субвенці 
і  обласного 

бюджету

у тому числі

на здійснення 
переданих видатків 

1 утримання 
закладів освіти та 

охорони здоров'я за 
рахунок відповідної 
додаткової дотації з 

державного 
бюджету

цільові 
видатки на 
лікування 
хворих на 

цукровий та 
нецукровий 

діабет

для 
забезпечення 
втратними 
матеріалами 

(кардіовиробам 
н)хворих 
області в 

комунальному 
закладі 

"Вінницький 
регіональний 

клінічний 
лікувально- 

діагностичний 
центр серцево- 

судинної 
патології”

на пільгове 
медичне 

обслуговуванн 
я громадян, які 
постраждали 

внаслідок 
Чорнобильсько 
ї катастрофи

на
компенсаційні 

виплати 
інвалідам на 

бензин 
(пальне), 
ремонт, 

техобслуговува 
иия

автотранспорт 
у та 

транспортне 
обслуговуванн 
я, а також на 
встановлення 

телефонів 
інвалідам І і II 

груп

на
відшкодування 

витратна 
поховання 
учасників 

бойових дій та 
інвалідів війни

на
компенсаційні 

виплати за 
пільговий 

прощ 
окремих 
категорій 

громадян на 
міжміських 

внутрішньооб 
ласиих 

маршрутах 
Загального 

користування

1 2 3 4 $ 6 7 9 І* 11 12 13-ы+1$+1«*Г7 14 1S 1« 17
02201000000 м. Вінниця 444 638,200 1 394,300 1 057 088,300 272,600 11 494,566 7 494,566 4000.000 6 476,805 1 676,494 1 338,202 164,138 174,154
02202000000 м. Жмеринка 63 249,700 1 984,200 90 682300 564,400 45,555 6.588 23.792 15.175
02203000000 м.Козятин 35 017,800 588,400 68 516,500 374,600 55,098 13,449 12.930 28,719
02204000000 м.Ладижин 27 948,100 941,000 22 705300 220,600 275/181 275,481 436,469 82,821 58323 10,744 13,754
02205000000 м. Могилів-Подільський 45 224,200 1 231,600 78 858,900 1 204,000 1 078,799 1 078,799 907376 43,456 6.291 11,307 25,858
02206000000 м. Хмільник 33 433,600 1 101,600 76 896,800 188300 53,413 24,601 17,808 11,004
02301000000 Барський район 13 326,932 104 442,500 2 907,900 119 588,700 9 682,700 873,762 873,762 1 461,402 63,483 23,025 31,802 8.656
02302000000 Бершадський район 20 189,549 90 131,100 1 737,900 51 423,900 18 864,400 805,939 805,939 1 634,850 8І363 16,777 33,447 31,139
02303000000 Вінницький район 19 613,156 117 952,700 1 020,900 148 768,700 3 794,700 1 028,135 1 028,135 1 761.169 176324 69,110 27,941 79,273
02304000000 Гайсинський район 14 394,236 70 987,600 936,000 148 905,700 5 728,900 795,621 795,621 1 638,709 100,120 72,481 11.153 16,486
02305000000 Жмеринський район 11 046,897 60 388,500 1 094,700 61 629,000 8 507,800 1 017,820 1 017,820 1 907,717 43,149 6,096 12.937 24.116
02306000000 Іллінецький район 4 285353 62 454,40« 2 334,000 47 636,700 10 307,000 606,419 606,419 620,627 62,779 28.589 13,879 20311
02307000000 Калинівський район 10 987,557 96 046,800 532,300 147 589,500 2 175,500 769368 769,368 1 215,797 111,009 68.158 13308 29343
02308000000 Козятинський район 13 562,201 67 622.400 1 560,000 120 320,500 3 089,800 955,761 955,761 1 784,103 63,601 21,150 9.440 33,011
02309000000 Крижопільський район 10 759,236 41 377,100 680,100 15 853,200 14 163,900 622,908 622,908 1 144,182 32,870 9.165 9,951 13,754
02310000000 Липовсцький район 12 485373 56 828,800 485,800 95 036,200 5 611,900 440,401 440,401 972,609 50,919 12,041 16,871 22,007
02311000000 Літинський район 14 585,679 54 298,400 1 395,800 81 303,900 4 560,200 454,732 454,732 951,443 62,746 20,531 19.291 22,924

02312000000
Могилів-Подільський
район 11 585,109 42 921,400 1 779,000 11 647,900 13 493,600 1 236,461 28,471 4,363 8.428 15,680

02313000000
Мурованокуриловецький
район 9 099,076 43 619,900 830,100 8 837300 14 734300 300,163 300,163 596,612 31,193 7,747 11.186 12,260

02314000000 Немирівський район 5 077333 75 983,700 1 243,300 128 700300 7 772300 491393 491,293 1 216,085 179,196 90.360 23,731 65.105
02315000000 Оратівський район 5 505,841 33 851,500 1 984,200 38 963,200 6 436,500 273309 273.309 697,939 19318 7,673 7,794 3,851
02316000000 Піщанський район 6 543,751 30 541,700 35,600 4 845,000 13 184300 363,900 363.900 386,454 36317 9,180 3,929 23,108
02317000000 Погребищенський район 10 298,046 56 396,600 1 765300 72 620300 9 412,100 383358 383,258 1 187,960 56322 16.778 12,035 27,509
02318000000 Тсплицький район 9 430,727 46 196,000 955,200 63 045,700 6 195300 360,464 360,464 921396 44,529 15.870 8,119 20,540
02319000000 Тнврівськнй район 10 121,681 63 799,200 2 305,000 67 619,800 4 617,700 675,489 675.489 1 379,799 77,508 16,769 5.721 55,018



Код бюджету
Наїм місцевого бюджету 

адміністративно- 
територіальної ОДИНИЦІ

Дотації з 
обласного 
бюджету

Субвенції з обласного бюджету місцевим бюджетам

Субвенція загального фонду на:

виплату допомоги сім'ям з дітьми, 
малозабезпеченим сім'ям,особам, 

які не мають права на пенсію, 
особам з інвалідністю, дітям з 

інвалідністю, тимчасової 
державної допомоги дітям, 

тимчасової державної соціальної 
допомога непрацюючій особі, яка 

досягла загального пенсійного 
віку, але не набула права на 

пенсійну виплату, допомоги по 
догляду за особами з інвалідністю 
1 чи П групи внаслідок психічного 
розладу, компенсаційної виплати 
непрацюючій працездатній особі, 

яка доглядає за особою з 
інвалідністю 1 групи, а також за 
особою, яка досягла 80-річного 

віку за рахунок відповідної 
субвенції з державного бюджету

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 сімТ 

патронатиого вихователя за 
рахунок відповідної субвенції з 

державного бюджету

надання пільг та 
житлових субсидій 

населенню на оплату 
електроенергії, 

природного газу, послуг 
тепло-, водопостачання і 

водовідведеиня, 
квартирної плати 

(утримання будинків і 
споруд та прибуднякових 

територій), управління 
багатоквартирним 

будником, вивезення 
побутового сміття та 
рідких нечистот за 

рахунок відповідної 
субвенції з державного 

бюджету

надання пільг та 
житлових 
субсидій 

населенню на 
придбання 
твердого та 

рідкого пічного 
побутового 

палива і 
скрапленого газу 

за рахунок 
відповідної 
субвенції 3 

державного 
бюджету

здійснення 
переданих 
видатків у 

сфері охорони 
здоров’я за 

рахунок 
коштів 

медичної 
субвенції

утому числі:

відшкодування 
вартості 

лікарських 
засобів для 
лікування 
окремих 

захворювань за 
рахунок 

відповідної 
субвенції 3 
державного 

бюджету

проектні, 
будівельно- 

ремонтні роботи, 
придбання жнтла 
та приміщень для 

розвитку 
сімейних та 
інших форм 
виховання, 

наближених до 
сімейних, та 
забезпечення 
житлом дітей- 
сиріт, осіб 3 їх 

числа за рахунок 
відповідної 
субвенції 3 

державного 
бюджету

Інші субйенцО 
з обласного 

бюджету

у тому числі

на здійснення 
переданих видатків 

з утримання 
закладів освіти та 

охорони здоров'я за 
рахунок відповідної 
додаткової дотації з 

державного 
бюджету

цільові 
видатки на 
лікування 
хворнх на 

цукровий та
непукрикни

діабет

ДЛЯ 
забезпечення 
витратними 
матеріалами 

(кардіовиробам 
и)хворнх 
області в 

комунальному 
закладі 

"Вінницький 
регіональний 

клінічний 
лікувально- 

діагностичний 
центр серцево- 

судинної 
патології"

на пільгове 
медичне 

обслуговуванн 
я громадян, які 
постраждали 

внаслідок 
Чорнобильсько 

І катастрофи

на
компенсаційні 

виплати 
інвалідам на 

бензин 
(пальне), 
ремонт, 

техобслуговува 
ння 

автотранспорт 
у та 

транспортне 
обслуговуванн 
я, а також на 
встановлення 

телефонів 
інвалідам І і 11 

груп

на
відшкодування 

витрат на 
поховання 
учасників 

бойових дій та 
інвалідів війни

на
компенсаційні 

виплати за
ПІЛЬГОВИЙ

проїзд 
окремих 
категорій 

громадян на
МІЖМІСЬКИХ

внутрішньооб
ласних

маршрутах
загального

користування

і 2 4 * і 7 *-»+10 9 10 II 12 13-І4*15+1«»17 14 13 1« 17

02320000000 Томашпільський район 6424,981 51 658,100 1 764,400 62  559,900 4 579,800 510,530 510.530 908,278 95,666 65.797 12,410 17,459
02321000000 Тростянецький район 11 853,736 41 894,000 329,800 74 019,900 3 295,800 613,019 613,019 941381 76,687 23.707 12,633 40,347
02322000000 Тульчинський район 10 563,430 88 891,200 339,500 108 525,600 8 042,000 817,061 817.061 1 457327 242,710 171.780 20,225 50,705
02323000000 Хмільницький район 11617,778 59 143,600 1 532,600 82 602,600 3 507,100 854325 854,325 1 680.251 40,982 9,539 13,104 18.339
02324000000 Чернівецький район 7 195,584 28 832,000 532,300 17 641,700 13 730,900 238,902 238,902 710,237 27,423 3,814 14,439 9,170
02325000000 Чечельнииький район 8 094,137 35 872,400 329,800 4 112,700 10 276,600 315338 315,338 637,251 119,561 103.502 8,265 7,794
02326000000 Шаргородський район 21 207,968 97 529,800 1 694,200 73 733 Д 00 16 094,600 697375 697,375 1 508,893 97,958 33,032 13,805 51,121
02327000000 Ямпільський район 15 087,853 60 414,200 1 048,200 9 303,500 16 572.800 448.862 448,862 999,401 56,059 25.512 18.237 12,310
02501000000 отг.м.Калинівка 589,219
02502000000 отг.с.Студена 79,655
02503000000 отг м. Іллінці 458.249
02506000000 отг м. Немирів 477,794
02100000000 Обласний бюджет 86 518,180 78 186,700 3 000,000 50 000,000 17 360,500 12 012,000 12 012,000

Всього 391 462,080 2 407 773,900 43 395,000 3 311582,900 241 257,200 28 563,000 24 563,000 4 000,000 40 983,800 17 360,500 16 047,000 2 400,000 635,000 1 000,000 12 012,000

Заступник голови обласної Ради І.В.Хміль



Додаток № 6 
до рішення 27 сесії обласної ради 7 скликання 

від 20 грудня 2017 року №509

Перелік об’єктів, видатки на які у 2017 році будуть проводитися за рахунок коштів бюджету розвитку
тис, грн.

Код 
програмної 
класифікації 
видатків та 

кредитуванн 
я місцевих 
бюджетіві

Код 
ТПКВКМБ / 
ТКВКБМС2

Код
ФКВКБ/
КТКВК

Назва головного розпорядника 
коштів

Найменування коду тимчасової 
класифікації видатків та 

кредитування місцевих бюджетів

Назва об'єктів відповідно до 
проектно-кошторисної 

документації; тощо

Загальний
обсяг

фінансуванн
я

будівництва

Відсоток 
завершеност 
і будівництва 

об'єктів на 
майбутні 

роки

Всього 
видатків на 
завершення 
будівництва 
об'єктів на 
майбутні 

роки

Разом 
видатків на 

поточний рік

1 2 3 4 5 6 7 8 9
1000000 Управління культури і мистецтв ОДА 2 583,000
1010000 Управління культури і мистецтв ОДА 2 583,000
1014000 4000 Культура і мистецтво 2 583,000
1014030 4030

0824
/110201 Забезпечення діяльності бібліотек - капітальні видатки 2 583,000

1500000 Департамент будівництва, містобудування та архітектури ОДА 9 607,300

1510000
Департамент будівництва, містобудування та архітектури

ОДА 9 607,300

1517300 7300 Будівництво та регіональний розвиток 9 607,300

1517360 7360
Реалізація інвестиційних програм і проектів 
за рахунок коштів, які надаються з 
державного бюджету

- капітальні видатки 9 607,300

1517366 7366 0490
Співфінансування з місцевого бю дж ет у  
інвест иційних програм і проектів 9 607,300

Всього 12 190,300

Заступник голови обласної Ради

/

І.В.Хміль



Додаток № 7 
до рішення 27 обласної Ради 7 скликання 

від 20 грудня 2017 року №509

Перелік місцевих (регіональних) програм, які фінансуватимуться за рахунок коштів 
обласного бюджету у 2018 році

(тис. грн.)

Код 
програмної 

класифікації 
видатків та 

кредитування 
місцевих 

бюджетів2

Код
ТПКВКМБ/
ТКВКБМС3

Код
ФКВКБ4

Найменування головного розпорядника, відповідального 
виконавця, бюджетної програми або напряму видатків 

згідно і  типовою відомчою/ТІ ІКВКМБ / 
ТКВКБМС

Найменування місцевої (регіональної) 
програми Загальн и й  фонд Спеціальний фонд Разом загальний та 

спеціальний фонди

0100000 Обласна рада 9 300,000 9 300,000

0119000 Обласна рада 9 300,000 9300,000
0110100 0100 Державне управління 2 300,000 2 300,000

0110180 0180 0133
/250404 Інша діяльність у сфері державного управління

Програма розвитку місцевого самоврядування 
у Вінницькій області на 2018-2022 роки

2 060,000 2 060,000

0110180 0180
0133

/250404 Інша діяльність у сфері державного управління
Програма розвитку міжнародного та 
транскордонного співробітництва Вінницької 
області на 2016-2020 роки

240,000 240,000

0113230 3000 Соціальний захист та соціальне забезпечення 7 000,000 7 000,000

0113240 3240
1090

/090412 Інші заклади та заходи
Комплексна цільова програма соціального 
захисту населення Вінницької області на 2016- 
2018 роки

7 000,000 7 000,000

0113242 3240 1090
Інші заходи у  сфері соціального захисту і соціального 
забезпечення

Комплексна цільова програма соціального 
захисту населення Вінницької області на 2016- 
2018 роки

7 000,000 7 000,000

0600000 Департамент освіти і науки ОДА 8 542,100 8 542,100

0610000 Департамент освіти і науки ОДА 8 542,100 8 542,100
0611000 1000 Освіта 4 732,900 4 732,900

0611160 1160 0990 Інші програми, заклади та заходи у сфері освіти 0,000

0611162 1162 0990
Інші програми та заходи у  сфері освіти

Обласна цільова програма роботи з 
обдарованою молоддю

4 082,900
4 082,900



Код 
програмної 

класифікації 
видатків та 

кредитування 
місцевих 

бюджетів2

Код 
ТПКВКМБ / 
ТКВКБМС3

Код
ФКВКБ4

Найменування головного розпорядника, відповідального 
виконавця, бюджетної програми або напряму видатків 

згідно з типовою відомчою/ТПКВКМБ / 
ТКВКБМС

Найменування місцевої (регіональної) 
програми Загальний фонд Спеціальний фонд Разом загальний та 

спеціальний фонди

0611162 1162 0990

Інші програми та заходи у  сфері освіти

Обласна програма розвитку інформаційних та 
інноваційних технологій в закладах освіти 

Вінницької області на 2016-2020 роки

650,000

650,000

0613000 3000 Соціальний захист та соціальне забезпечення 3 809,200 3 809,200

0613140 3140 1040
Оздоровлення та відпочинок дітей (крім заходів з 
оздоровлення дітей, що здійснюються за рахунок коштів 
на оздоровлення громадян, які постраждали внаслідок 
Чорнобильської катастрофи)

Обласна цільова соціальна програма 
оздоровлення, відпочинку дітей і молоді, 

розвитку мережі дитячих закладів 
оздоровлення та відпочинку до 2018 року

3 809,200 3 809,200

0700000 Департамент охорони здоров'я Вінницької ОДА 106 697,400 106 697,400
0712000 2000 Охорона здоров'я 106 697,400 106 697,400

0712150 2150 0763 Інші програми, заклади та заходи у сфері охорони 
здоров'я

105 697,400 105 697,400

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

Обласна програма «Боротьба з онкологічними 
захворюваннями на період 2017-2021 роки»

15 963,300 15 963,300

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

Обласна програма «Майбутнє Вінниччини в 
збереженні здоров'я громадян» на 2016-2020 
роки

89 734,100 89 734,100

0712144 2144 0763
Централізовані заходи з лікування хворих на цукровий 
та нецукровий діабет

Цільові видатки на лікування хворих на 
цукровий та нецукровий діабет

1 000,000 1 000,000

0800000
Департамент соціальної та молодіжної політики Вінницької

ОДА 17 808,573 0,000 17 808,573

0810000
Департамент соціальної та молодіжної політики 

Вінницької ОДА 17808,573 0,000 17 808,573

0813000 3000 Соціальний захист та соціальне забезпечення 17 808,573 0,000 17 808,573
0813120 3120 Здійснення соціальної роботи з вразливими категоріями 1 854,000 1 854,000

0813121 3121 1040 Утримання та забезпечення діяльності центрів 
соціальних служб для сім'і, дітей та молоді

Обласна комплексна програма підтримки сім'ї, 
запобігання домашньому насильству, забезпечення 
рівних прав і можливостей жінок та чоловіків та 
попередження торгівл людьми на період до 2021 
року

150,000 150,000

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

Обласна комплексна програма підтримки сімї, 
запобігання домашньому насильству, забезпечення 
рівних прав і можливостей жінок та чоловіків та 
попередження торгівл людьми на період до 2021 
року

635,000 635,000

2



Код 
програмної 

класифікації 
видатків та 

кредитування 
місцевих 

бюджетів2

Код 
ГПКВКМБ / 
ТКВКБМС*

Код
ФКВКБ4

Найменування головного розпорядника, відповідального 
виконавця, бюджетної програми або напряму видатків 

згідно з типовою відомчою/ТІІКВКМБ / 
ТКВКБМС

Найменування місцевої (регіональної) 
програми Загальн и й  фонд Спеціальний фонд Разом загальний та 

спеціальний фонди

0813123 3123 1040 Заходи державної політики з питань сім'ї

Обласна комплексна програма підтримки сім'ї, 
запобігання домашньому насильству, забезпечення 
рівних прав і можливостей жінок та чоловіків та 
попередження торгівл людьми на період до 2021 
року

1 069,000 1 069,000

0813130 3130 Реалізація державної політики у молодіжній сфері 3 130,000 3 130,000

0813131 3131 1040
Здійснення заходів та реалізація проектів на виконання 
Державної цільової соціальної програми "Молодь 
України"

Обласна цільова соціальна програма «Молодь 
Вінниччини» на 2016-2018 роки

2 140,000 2 140,000

0813131 3131 1040
Здійснення заходів та реалізація проектів на виконання 
Державної цільової соціальної програми "Молодь 
України"

Обласна цільова соціальна програма 
національно-патріотичного виховання дітей та 
молоді на 2017-2020 роки

990,000 990,000

0813140 3140 1040

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

Обласна цільова соціальна програма 
оздоровлення, відпочинку дітей і молоді, 
розвитку мережі дитячих закладів 
оздоровлення та відпочинку до 2018 року

5 100,000 5 100,000

0813190 3190 Соціальний захист ветеранів війни та праці 600,000 600,000

0813192 3192 1030
/091209

Надання фінансової підтримки громадським 
організаціям ветеранів і осіб з інвалідністю, діяльність 
яких мас соціальну спрямованість

Комплексна цільова програма соціального 
захисту населення Вінницької області на 2016- 
2018 роки

600,000 600,000

0813230 3230 1090 Інші заклади та заходи 7 124,573 7 124,573

0813242 3242 1090
/091214

Інші заходи у  сфері соціальнго захисту і соціального 
забезпечення

Обласна комплексна цільова програма 
підтримки учасників антитерористичної 
операції, членів їх сімей та членів сімей 
загиблих (померлих) учасників 
антитерористичної операції на 2016-2018 роки

6 835,573 6 835,573

0813242 3242
1090 

/091214
Інші заходи у  сфері соціальнго захисту і соціального 
забезпечення

Комплексна цільова програма соціального 
захисту населення Вінницької області на 2016- 
2018 роки

289,000 289,000

1000000 Управління культури і мистецтв ОДА 41 508,002 41 508,002
1010000 Управління культури і мистецтв ОДА 41 508,002 41 508,002

1014010 4010 0821 Фінансова підтримка театрів
Програми розвитку культури Вінницької 
області

21 990,802 21 990,802

1014020 4020
0822

Фінансова підтримка філармоній, художніх і музичних 
колективів, ансамблів, концертних та циркових 
організацій

Програми розвитку культури Вінницької 
області

17 049,200 17 049,200

з



Код 
програмної 

класифікації 
видатків та 

кредитування 
місцевих 

бюджетів2

Код 
ТПКВКМБ / 
ТКВКБМС3

Код
ФКВКБ4

Найменування головного розпорядника, відповідального 
виконавця, бюджетної програми або напряму видатків 

згідно з типовою відомчою/ТПКВКМБ / 
ТКВКБМС

Найменування місцевої (регіональної) 
програми Загальн и й  фонд Спеціальний фонд Разом загальний та 

спеціальний фонди

1014040 4040
0824

Забезпечення діяльності музеїв і виставок Програми розвитку культури Вінницької 
області

300,000 300,000

1014080 4080
0829

Інші заклади та заходи в галузі культури і мистецтва
2 168,000 2 168,000

1014082 4082 0829
/110502

Інші заходи в галузі культури і мистецтва Програми розвитку культури Вінницької 
області

2 168,000 2 168,000

1010000 Управління у справах національностей та релігій ОДА 737,000 737,000

1014000 Управління у  справах національностей та релігій ОДА 737,000 737,000

1014080 4080 0829 Інші заклади та заходи в галузі культури і мистецтва 737,000 737,000

1014082 4082 0829
/110502

Інші заходи в галузі культури і мистецтва
Програма підтримки діяльності національно- 
культурних товариств області та забезпечення 
міжконфесійної злагоди і духовно-морального 
розвитку на 2016-2020 роки

737,000 737,000

1100000 Управління фізичної культури та спорту ОДА 7 667,900 7 667,900

1110000 Управління фЬичної культури та спорту ОДА 7667,900 7 667,900
1115000 5000 Фізична культура І спорт 7 667,900 7 667,900
1115010 5010 Проведення спортивної роботи в регіоні 11,000 11,000

1115012 5012 0810/
130106

Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з 
неолімпійських видів спорту

Обласна соціальна програма національно- 
патріотичного виховання дітей та молоді 

на 2017-2020 роки
11,000 11,000

1115040 5040 Підтримка і розвиток спортивної інфраструктури 1 118,700 1 118,700

1115042 5042
0810/

130205

Фінансова підтримка спортивних споруд, які належать 
громадським організаціям фізкультурно-спортивної 
спрямованості

Цільова соціальна програма розвитку фізичної 
культури і спорту у Вінницькій області на 2016 

2020роки
1 118,700 1 118,700

1115050 5050 Підтримка фізкультурно-спортивного руху 527,000 527,000

1115051 5051 0810/
130201

Фінансова підтримка регіональних всеукраїнських 
організацій фізкультурно-спортивної спрямованості для 
проведення навчально-тренувальної та спортивної 
роботи

Цільова соціальна програма розвитку фізичної 
культури і спорту у Вінницькій області на 2016 

2020роки
527,000 527,000

1115060 5060 Інші заходи з розвитку фізичної кулы ури та спорту 6 022,200 6 022,200
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Код 
програмної 

класифікації 
видатків та 

кредитування 
місцевих 

бюджетів2

Код 
ТПКВКМБ / 
ТКВКБМС3

Код
ФКВКБ4

Найменування головного розпорядника, відповідального 
виконавця, бюджетної програми або напряму видатків 

згідно з типовою відомчою/ТПКВКМБ / 
ТКВКБМС

Найменування місцевої (регіональної) 
програми Загальний фонд Спеціальний фонд Разом загальний та 

спеціальний фонди

1115061 5061 0810/
130115

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

Обласна соціальна програма національно- 
патріотичного виховання дітей та молоді 

на 2017-2020 роки
30,000 30,000

1115062 5062
0810/

130112
Підтримка спорту вищих досягнень та організацій, які 
здійснюють фізкультурно-спортивну діяльність в регіоні

Цільова соціальна програма розвитку фізичної 
культури і спорту у Вінницькій області на 2016 

2020роки
5 992,200 5 992,200

2300000
Департамент інформаційної діяльності та комунікацій з 

громадськістю ОДА 7 191,000 7 191,000

2310000
Департамент інформаційної діяльності та комунікацій з 

громадськістю ОДА 7191,000 7191,000

2318410 8410 0830 Підтримка засобів масової Інформації

Регіональна програма спряння 
інформаційного простору та 
громадянського суспільства у  Вінницькій 
області на 2016-2018 роки

4 323,900 4 323,900

2318420 8420 0830 Тиші заходи у сфері засобів масової інформації 2 867,100 2 867,100

2400000
Департамент агропромислового розвитку, екології та 

природних ресурсів ОДА 17 700,000 -4 678,700 13 021,300

2410000
Департамент агропромислового розвитку, екології та 

природних ресурсів ОДА 17 700,000 -4 678,700 13 021,300

2417100 7100 Сільське, лісове, рибне господарство та мисливство 5 800,000 42,900 5 842,900

2417110 7110 0421 Реалізація програм в галузі сільського господарства
Програма розвитку особистих селянських, 
фермерських господарств, кооперативного 
руху на селі та дорадництва на 2016-2020 роки

1 000,000 1 000,000

/ )
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Код 
програмної 

класифікації 
видатків та 

кредитування 
місцевих 

бюджетів2

Код 
ТПКВКМБ/ 
ТКВКБМС3

Код
ФКВКБ4

Найменування головного розпорядника, відповідального 
виконавця, бюджетної програми або напряму видатків 

згідно з типовою відомчою/ТПКВКМБ / 
ТКВКБМС

Найменування місцевої (регіональної) 
програми Загальний фонд Спеціальний фонд Разом загальний та 

спеціальний фонди

2417130 7130 0421 Здійснення заходів з землеустрою

Програма використання коштів на освоєння 
земель для сільськогосподарських та 
лісогосподарських потреб, поліпшення 
відповідних угідь і охорони земель, 
проведення нормативної грошової оцінки 
землі, інвентаризації земель у Вінницькій 
області на 2016-2020 роки

42,900 42,900

2417150 7150 0422
Реалізація програм у галузі лісоваго господарства і 

мисливства

Обласна програма розвитку лісового і 
мисливського господарства в лісах, які надані 
в постійне користування ВОКСЛП 
"Віноблагроліс", підвищення лісистості і 
озеленення населених пунктів області та 
використання об"єктів тваринного світу у 
культурно-освітніх та виховних цілях на 2017- 
2021 роки

4 800,000 4 800,000

2418000 8000 Інша діяльність 11 900,000 -4 721,600 7 178,400
2418800 8800 Кредитування 11 900,000 -4 721,600 7 178,400

2418830 8830
Довгострокові кредити індивідуальним забудовникам житла на 

селі та їх повернення 5 400,000 0,000 5 400,000

2418831 8831 1060 Надання кредиту Регіональна комплексна Програма 
інвестування житлового будівництва у 
Вінницькій області "Власний дім" на 2017- 
2020 роки

5 400,000 1 500,000 6 900,000

2418832 8832 1060 Повернення кредиту -1 500,000 -1 500,000

2418840 8840
Довгострокові кредити громадянам на 

будівництво/реконструкцію/ придбання житла та їх повернення 5 000,000 •950,000 4 050,000

2418841 8841 1060 Надання кредиту
Регіональна цільова Програма будівництва 
(придбання) доступного житла у Вінницькій 
області на 2010-2017 роки

5 000,000 5 000,000

2418842 8842 1060 Повернення кредиту -950,000 -950,000

2418860 8860 Бюджетні позички суб'єктам господарювання та їх повернення 1 500,000 -3 771,600 -2 271,600

2418861 8861 0490 Надання позичок Обласна програма розвитку особистих 
селянських та фермерських господарств,

1 500,000 1 500,000



Код 
програмної 

класифікації 
видатків та 

кредитування 
місцевих 

бюджетів2

Код 
ТПКВКМБ / 
ТКВКБМС*

Код
ФКВКБ4

Найменування головного розпорядника, відповідального 
виконавця, бюджетної програми або напряму видатків 

згідно з типовою відомчою/ТПКВКМБ / 
ТКВКБМС

Найменування місцевої (регіональної) 
програми Загальн и й  фонд Спеціальний фонд Разом загальний та 

спеціальний фонди

2418862 8862 0490 Повернення позичок
кооперативного руху на селі та дорадництва на 
2016-2020 роки -3 771,600 -3 771,600

2500000
Департамент міжнародного співробітництва та 

регіонального розвитку ОДА
7 419,300 75 840,600 83 259,900

2510000
Департамент міжнародного співробітництва та 

регіонального розвитку ОДА 7 419,300 7419,300

0917000 7000 Економічна діяльність 7 419,300 7 419,300

2517300 7300 Будівництво та регіональний розвиток 745,000 745,000

2517370 7370
Реалізац ія  інш их заходів щодо соціально- 

економ ічного розвитку територій
745,000 745,000

2517370 7370 0490
Реалізація інших заходів щодо соціально- 

економічного розвитку територій

Програма розвитку міжнародного та 
транскордонного співробітництва на 2016- 
2020 роки

745,000 745,000

2517600 7600
Інш і програм и та  заходи, п ов 'язан і з економічною  

діяльн істю
б 674,300 6 674,300

2517690 7690 0490 Ін ш а економ ічна д іяльн ість 6 674,300 6 674,300

2517693 7693 0490 Інші заходи, пов'язані з економічною діяльністю
Обласна програма підтримки утримання 
об’єктів спільної власності територіальних 
громад області на 2018-2022 роки

6 674,300 6 674,300

2518300 8300 Охорона навколишнього природного середовища 75 840,600 75 840,600

2518330 8330 0540
Інша діяльність у сфері екології та охорони природних 
ресурсів

Регіональна програма охорони навколишнього 
природного середовища та раціонального 
використання природних ресурсів на 2013- 
2018 роки

75 840,600 75 840,600

2900000 Департамент цивільного захисту ОДА 2 499,250 2 499,250

2910000 Департамент цивільного захисту ОДА 2 499,250 2 499,250

2918100 8100
Захист населення і територій  від надзвичайних ситуацій 

техногенного та  природного характеру 2 499,250 2 499,250
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Код 
програмної 

класифікації 
видатків та 

кредитування 
місцевих 

бюджетів2

Код 
ТПКВКМБ/ 
ТКВКБМС*

Код
ФКВКБ4

Найменування головного розпорядника, відповідального 
виконавця, бюджетної програми або напряму видатків 

згідно з типовою відомчою/ТПКВКМБ / 
ТКВКБМС

Найменування місцевої (регіональної) 
програми Загальн и й  фонд Спеціальний фонд Разом загальний та 

спеціальний фонди

2918110 8110 0320

Заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних 
ситуацій та наслідків стихійного лиха

Комплексна програма захисту населення і 
території Вінницької області у  разі загрози та 
виникнення надзвичайних ситуацій на 2017- 
2021 роки

2 499,250 2 499,250

Заступник голови обласної Ради І.В.Хміль



Додаток №8 
до рішення 27 сесії 

обласної Ради 7 скликання 
від 20 грудня 2017 року №509

ПОРЯДОК
та норматив відрахування до загального фонду 

обласного бюджету комунальними унітарними підприємствами 
та їх об’єднаннями, які належать до обласної комунальної 

власності, частини чистого прибутку (доходу) за результатами 
фінансово-господарської діяльності у 2018 році

1. Порядок та норматив відрахування до загального фонду обласного 
бюджету комунальними унітарними підприємствами та їх об’єднаннями, які 
належать до обласної комунальної власності, частини чистого прибутку 
(доходу) у 2018 році (далі -  Порядок) розроблено на виконання пункту 16 
частини 1 статті 66 Бюджетного кодексу України.

2. Відповідно до цього Порядку встановлюється норматив відрахування 
до загального фонду обласного бюджету комунальними унітарними 
підприємствами та їх об’єднаннями, які належать до обласної комунальної 
власності (далі - підприємствами), і мають здійснювати нарахування та 
сплату до загального фонду обласного бюджету частину чистого прибутку 
(доходу) за результатами фінансово-господарської діяльності 2017 року та 
наростаючим підсумком щоквартальної фінансово-господарської діяльності у 
2018 році у строки, встановлені для сплати податку на прибуток підприємств.

3. Норматив відрахування встановлюється в розмірі 15 відсотків до 
чистого прибутку (доходу), виходячи з аналізу фінансово-господарської 
діяльності та економічних факторів, які впливають на діяльність даних 
підприємств, з відповідним розглядом та погодженням з постійними 
комісіями обласної Ради з питань бюджету і з питань регулювання 
комунальної власності та приватизації.

4. Керівники підприємств щорічно під час складання річних 
фінансових планів на наступний рік зобов’язані передбачити планову суму 
відрахувань частини чистого прибутку (доходу) до обласного бюджету, не 
менше встановленого рішенням обласної Ради нормативу.



5. Частина чистого прибутку (доходу), що підлягає сплаті до загального 
фонду обласного бюджету, розраховується підприємствами відповідно до 
Порядку та нормативу, встановленого обласною Радою.

Розрахунок частини чистого прибутку (доходу) разом з фінансовою 
звітністю, складеною відповідно до положень (стандартів) бухгалтерського 
обліку, подається комунальними унітарними підприємствами та їх 
об’єднаннями до органів державної фіскальної служби за підсумками 
кварталу, півріччя, трьох кварталів та року у терміни, передбачені для 
квартальної звітності — протягом 40 календарних днів, що настають за 
останнім календарним днем звітного (податкового) кварталу.

6. Визначена відповідно до Порядку частина чистого прибутку (доходу) 
зараховується на відповідний рахунок з обліку даних надходжень до 
загального фонду обласного бюджету, відкритий в Головному управлінні 
Державної казначейської служби України у Вінницькій області.

7. Інформацію про нарахування та сплату частини чистого прибутку 
(доходу), відповідно до Порядку та нормативу відрахування до загального 
фонду обласного бюджету, комунальні унітарні підприємства та їх 
об’єднання, які належать до обласної комунальної власності, подають до 
управління спільної комунальної власності територіальних громад 
Вінницької області, що здійснює функції з їх управління.

Заступник голови 
обласної Ради І.В. Хміль



Додаток №9 
до рішення 27 сесії 

обласної Ради 7 скликання 
від 20 грудня 2017 року №509

М Е Т О Д И К А
розподілу додаткової дотації з державного бюджету місцевим бюджетам 
на здійснення переданих з державного бюджету видатків з утримання

закладів освіти та охорони здоров'я між обласним бюджетом та
бюджетами районів області

1. Загальні положення

1.1. Ця Методика визначає механізм надання 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 2018 рік».

1.2. Додаткова дотація спрямовується на:
4 2

видатки навчальних закладів, визначених у частині першій статті 103 
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.

1.3. Критеріями, що впливають на розподіл коштів, визначаються такі 
фактори:

приведеного індексу відносної податкоспроможності місцевих 
бюджетів скоригований на кількість учнів (критерій 1);

питомої ваги населення населення (критерій 2);
1.4. Вплив окремих критеріїв на розподіл додаткової дотації 

визначається коефіцієнтами впливу.

2. Розподіл між критеріями впливу обсягу додаткової дотації на здійснення 
переданих з державного бюджету видатків з утримання закладів освіти 

та охорони здоров'я для районних бюджетів

2.1. Розподіл між критеріями впливу обсягу додаткової дотації в цілому для 
районних бюджетів, що підлягає розподілу, визначається за формулами:

Бкі = кі х 8іг;
8к2 -  к2 х 8ІГ.



Показники, що застосовуються у зазначених формулах, мають такий
зміст:

- додаткової дотації в цілому для районних бюджетів та , що підлягає 
розподілу;
Ski - обсяг додаткової дотації, що підлягає розподілу між районними 
бюджетами відповідно до критерію 1;
Sk2 - обсяг додаткової дотації, що підлягає розподілу між районними 
бюджетами відповідно до критерію 2;

К1 -  коефіцієнт впливу по критерію 1, К1= 0,5;
К2 -  коефіцієнт впливу по критерію 2, К2 = 0,5.

2.2. Сума додаткової дотації для районних бюджетів «іг» визначається 
як сума додаткових дотацій по 2 критеріям за формулою:

S i r =  S k l + S k 2 i r

д е :
Skiir - обсяг додаткової дотації для районних бюджетів «іг», визначений 
відповідно до критерію 1;

Sk2ir - обсяг додаткової дотації для бюджету міст обласного значення та 
районних бюджетів «іг», визначений відповідно до критерію 2.

3. Визначення обсягу дотації для районного бюджету «іг» на основі 
критерію 1

Обсяг додаткової дотації для районного бюджету «іг» на основі 
критерію 1 (від приведеного індексу відносної податкоспроможності 
бюджету районного бюджету скоригованого на кількість учнів) 
обраховується за формулою:

S k l i r — S k i х  Р  ipr(r)kuch 5

Skiir - обсяг додаткової дотації для районного бюджету, визначений 
відповідно до критерію 1;

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

PiPr(r)kuch - показник приведеного індексу відносної податкоспроможності 
районного бюджету у поточному році, який визначається за такою 
формулою:

Р ipr(r)kuch ”  Р ipr(r) X К р Г(ф



4. Визначення обсягу дотації для районного бюджету «іг»на основі
критерію 2

Обсяг додаткової дотації для бюджету регіону «іг» на основі критерію 2 
(від чисельності населення в районі області) обраховується за формулою, 
щодо питомої ваги населення в районі:

Ni
Sk2ir “  S k 2 ------------ ,

L N i

Sk2 - додаткова дотація, розподілена між районами відповідно 
Критерію 2 до питомої ваги чисельності населення в районі до загальної 
чисельності у всіх районах області;

Nj - чисельність населення в районі;

£Nj - загальна чисельність населення у всіх районах.

5. Прикінцеві положення

5.1. Всі визначення та терміни, що вказані в цій Методиці, 
застосовуються виключно в частині загального фонду місцевих бюджетів.

5.2. 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.

Заступник голови 
обласної Ради І.В. Хміль


