УКРАЇНА
ВІННИЦЬКА ОБЛАСНА РАДА

РІШЕННЯ
04 груд н я ___2018 р.

№ 703

36 сесія 7 скликання
Про обласний бюджет на 2019 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 ВИРІШ ИЛА:
1. Установити загальний обсяг доходів обласного бюджету на 2019 рік у
сумі 9 434 592 671,00 грн, у тому числі доходи загального фонду бюджету
визначити у сумі 8 373 817 700,00 грн, доходи спеціального фонду бюджету у
сумі 1 060 774 971,00 грн, з них бюджет розвитку у сумі 50 000,00 грн. (згідно із
додатком 1 до рішення).
2. Затвердити загальний обсяг видатків обласного бюджету на 2019 рік у
сумі 9 415 578 276,00 грн, у тому числі обсяг видатків загального фонду
бюджету у сумі 8 196 677 952,00 грн та видатків спеціального фонду бюджету у
сумі 1 218 900 324,00 грн, з них бюджет розвитку у сумі 158 629 648,00 грн за
головними розпорядниками коштів (згідно із додатком 3 до рішення).
3. Установити розмір оборотного касового залишку бюджетних коштів
обласного бюджету у сумі 100 000,00 грн.
4. Затвердити обсяги міжбюджетних трансфертів, що передаються із
загального фонду обласного бюджету до місцевих бюджетів області у 2019 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 - 389 466 006,00 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»
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
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розладу, компенсаційної виплати непрацюючій працездатній особі, яка
доглядає за особою з інвалідністю І групи, а також за особою, яка досягла 80річного віку за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету 2 551 136 100,00 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,
поводження з побутовими відходами (вивезення побутових відходів) та
вивезення рідких нечистот, внесків за встановлення, обслуговування та заміну
вузлів комерційного обліку води та теплової енергії, абонентського
обслуговування для споживачів комунальних послуг, що надаються у
багатоквартирних будинках за індивідуальними договорами за рахунок
відповідної субвенції з державного бюджету - 1 763 260 600,00 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 300 336 200,00 грн;
- Субвенція з місцевого бюджету на відшкодування вартості лікарських
засобів для лікування окремих захворювань за рахунок відповідної субвенції з
державного бюджету - 10 195 100,00 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, підтримку малих групових будинків за рахунок
відповідної субвенції з державного бюджету - 45 302 000,00 грн;
- Субвенція з місцевого бюджету на здійснення переданих видатків у сфері
охорони здоров’я за рахунок коштів медичної субвенції - 31 017 400,00 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, дітей
позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа за рахунок відповідної
субвенції з державного бюджету- 28 023 300,00 грн;
- Субвенція з місцевого бюджету на надання державної підтримки особам
3 особливими освітніми потребами за рахунок
відповідної субвенції з
державного бюджету - 8 071 400,00 грн;

- Субвенція з обласного бюджету на відшкодування витрат на поховання
учасників бойових дій та інвалідів війни (осіб з інвалідністю в наслідок війни) 1 078 000,00 грн;
- Субвенція з обласного бюджету на пільгове медичне обслуговування
громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи - 2 662 000,00
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 698 500,00 грн;
- Субвенція з обласного бюджету на компенсаційні виплати за пільговий
проїзд окремих категорій громадян на міжміських внутрішньообласних
маршрутах загального користування - 13 213 200,00 грн.
5. Затвердити на 2019 рік:
- обсяги повернення кредитів до обласного бюджету у сумі 9 579 900,00
грн, у тому числі повернення кредитів до спеціального фонду у сумі
9 579 900,00 грн, з них до бюджету розвитку спеціального фонду у сумі
7 979 900,00 грн;
- обсяги надання кредитів з обласного бюджету у сумі 28 594 295,00 грн, у
тому числі надання кредитів за рахунок коштів загального фонду 26 540 000,00
грн, спеціального фонду у сумі 2 054 295,00 грн, за рахунок повернення
кредитів у сумі 1 600 000,00 грн (згідно із додатком 4 до рішення).
6. Установити розмір резервного фонду обласного бюджету на 2019 рік у
сумі 7 000 000,00 грн.
7. Визначити перелік захищених статей видатків загального фонду
обласного бюджету на 2019 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 осіб з інвалідністю технічними та іншими засобами
реабілітації,
виробами
медичного
призначення
для
індивідуального
користування.
- фундаментальні дослідження, прикладні наукові та науково-технічні
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розробки;
- оплату послуг з охорони державних (комунальних) закладів культури.
8. Розпорядникам коштів обласного бюджету:
- 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 2019 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
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 2019 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 на 2019 рік у частині доходів є надходження, визначені статтями 69 і,
71 Бюджетного кодексу України.
13. Установити, що джерелами формування спеціального фонду обласного
бюджету на 2019 рік у частині фінансування є надходження, визначені статтями
71, 72 Бюджетного кодексу України.
14. Установити, що джерелами формування спеціального фонду обласного
бюджету на 2019 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.
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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
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 житловокомунального
господарства”
або
через
Департамент
будівництва,
містобудування та архітектури облдержадміністрації.
19. Надати право обласній державній адміністрації здійснювати
централізовані розрахунки за субвенцією з державного бюджету місцевим
бюджетам на погашення різниці між фактичною вартістю теплової енергії,
послуг з централізованого опалення, постачання гарячої води, централізованого
водопостачання
та
водовідведення,
постачання
холодної води
та
водовідведення (з використанням внутрішньобудинкових систем), що
вироблялися, транспортувалися та постачалися населенню та/або іншим
підприємствам теплопостачання, централізованого питного водопостачання та
водовідведення, які надають населенню такі послуги, та тарифами, що
затверджувалися та/або погоджувалися органами державної влади чи місцевого
самоврядування.
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 бюджетних призначень в межах загального обсягу
бюджету між головними розпорядниками коштів обласного бюджету.
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21. Встановити, що в 2019 році орендна плата бюджетних установ за
оренду майна, що є спільною комунальною власністю територіальних громад
Вінницької області, спрямовується:
- 50% - до загального фонду обласного бюджету;
- 50% - до спеціального фонду обласного бюджету (балансоутримувачу).
Встановити, що в 2019 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, Комунального вищого
навчального закладу «Вінницька академія неперервної освіти», 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 2019 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 Кабінету Міністрів України від 12 січня 2011 року № 6 «Про
затвердження Порядку розміщення тимчасово вільних коштів місцевих
бюджетів на вкладних (депозитних) рахунках у банках», постанови Кабінету
Міністрів України від 23 травня 2018 р. № 544 «Про затвердження Порядку
розміщення тимчасово вільних коштів місцевих бюджетів шляхом придбання
державних цінних паперів» 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
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бюджету на депозитних рахунках державних, комерційних банків та/або
шляхом придбання державних цінних паперів, врахувавши при цьому наступне:
1.1. Переможцем конкурсу визнається банк, який за інших рівних умов
запропонував найвищу процентну ставку за вкладом (депозитом).
1.2. Переможцем конкурсу визнається первинний дилер, який за інших
рівних умов запропонував найменшу вартість обслуговування
відповідного рахунка в цінних паперах та брокерського обслуговування
на ринку цінних паперів на відповідний строк.
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 соціальноекономічного розвитку області.
3. З метою диверсифікації ризиків, конкурси на розміщення коштів
загального та спеціального фондів обласного бюджету проводяться окремо.
25. 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.
26. 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 2019 році (згідно з додатком 8 до рішення).
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 фінансово-господарської
діяльності у 2019 році.
27. На виконання частини 5,6 статті 103 Бюджетного кодексу України
затвердити Методику розподілу додаткової дотації з державного бюджету
місцевим бюджетам на здійснення переданих з державного бюджету видатків з
утримання закладів освіти та охорони здоров’я (згідно з додатком 9 до
рішення).
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Здійснювати перерахування коштів вищевказаної після погодження
розподілу з Кабінетом Міністрів України.
28. 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.
29. Додатки 1-9 до цього рішення є його невід’ємною частиною.
30. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію
обласної Ради з питань бюджету, фінансі&чта обласних програм (Мазур Г.Ф.).

Голова обласної Ради

А.ОЛІЙНИК

Додаток І
до рішення 36 сесії обласної Ради 7 скликання
від 04 грудня 2018 року №703

Доходи обласного бюджету на 2019 рік
Спеціальний фонд

Код
10000000

Найменування доходів

Разом

Податкові надходження

1 467 647 000,00

1 406 365 000,00

1 360 065 000,00

1 360 065 000,00

1 272 830 000,00

1 272 830 000,00

1 018 400 000,00

1 018 400 000,00

82 500 000,00

82 500 000,00

Податки на доходи, податки на прибуток, податки на збільшення ринкової
11000000
вартості
11010000 Податок та збір на доходи фізичних осіб
Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується податковими агентами, із доходів
11010100
платника податку у вигляді заробітної плати
Податок на доходи фізичних осіб з грошового забезпечення, грошових винагород та
11010200 інших виплат, одержаних військовослужбовцями та особами рядового і
начальницького складу, що сплачується податковими агентами

Загальний фонд

11010400

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

161 400 000,00

161 400 000,00

11010500

Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується фізичними особами з&
результатами річного декларування

10 530 000,00

10 530 000,00

11020000

Податок на прибуток підприємств

87 235 000,00

87 235 000,00

11020200

Податок на прибуток підприємств та фінансових установ комунальної власності

2 320 000,00

2 320 000,00

11020300

Податок на прибуток підприємств, створених за участю іноземних інвесторів

7 260 000,00

7 260 000,00

13 580 000,00

13 580 000,00

147 000,00

147 000,00

160 000,00

160 000,00

63 170 000,00

63 170 000,00

3 000,00

3 000,00

595 000,00

595 000,00

11020500
11020700
11020900

Податок на прибуток іноземних юридичних осіб
Податок на прибуток страхових організацій, включаючи філіали аналогічних
організацій, розташованих на території України
Податок на прибуток організацій і підприємств споживчої кооперації, кооперативів
та громадських об'єднань

11021000

Податок на прибуток приватних підприємств

11021100

Інші платники податку на прибуток

11021600

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

Всього
61 282 000,00

ут.ч.: бюджет
розвитку

о р »)

Спеціальний фонд

Код

Найменування доходів

Разом

Загальний фонд

13000000

Рентна плата та плата за використання інших природних ресурсів

46 300 000,00

46 300 000,00

13010000

Рентна плата за спеціальне використання лісових ресурсів

20 450 000,00

20 450 000,00

20 450 000,00

20 450 000,00

20 150 000,00

20 150 000,00

13020100 використання води водних об'єктів місцевого значення)

16 26Н 000,00

16 26Н 000,00

13020300 Рентна плата за спеціальне використання води для потреб гідроенергетики

1 680 600,00

1 6Н0 600,00

2 201 000,00

2 201 000,00

400,00

400,00

5 700 000,00

5 700 000,00

5 700 000,00

5 700 000,00

Рентна плата за спеціальне використання лісових ресурсів в частині деревини,

13010100 заготовленої в порядку рубок головного користування
13020000

Рентна плата за спеціальне використання води
Рентна плата за спеціальне використання води (крім рентної плати за спеціальне

Надходження рентної плати за спеціальне використання води від підприємств

13020400 житлово-комунального господарства
13020600

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

13030000

Рентна плата за користування надрами

Всього

19000000

Рентна плата за користування надрами для видобування корисних копалин
загальнодержавного значення
Інші податки та збори

61 282 000,00

61 282 000,00

19010000

Екологічний податок

61 282 000,00

61 282 000,00

19010100

Надходження від викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря
стаціонарними джерелами забруднення

53 499 000,00

53 499 000,00

1 04Н 000,00

1 04Н 000,00

6 735 000,00

6 735 000,00

13030100

19010200 Надходження від скидів забруднюючих речовин безпосередньо у водні об'єкти
Надходження від розміщення відходів у спеціально відведених для цього місцях чи на

19010300 об'єктах, крім розміщення окремих видів відходів як вторинної сировини
20000000

Неподаткові надходження

21000000

Доходи від власності та підприємницької діяльності

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
Частина чистого прибутку (доходу) комунальних унітарних підприємств та їх

21010300 об'єднань, що вилучається до відповідного місцевого бюджету
21050000

Плата за розміщення тимчасово вільних коштів місцевих бюджетів

193 853 871,00

60 787 900,00

133 065 971,00

29 919 500,00

29 827 000,00

92 500,00

1 960 000,00

1 960 000,00

1 960 000,00

1 960 000,00

27 810 000,00

27 810 000,00

ут.ч.: бюджет
розвитку

Ори-)
Спеціальний фонд

Код

Найменування доходів

Разом

Загальний фонд

21080000

Інші надходження

57 000,00

57 000,00

21080500

Інші надходження

57 000,00

57 000,00

21110000

Надходження коштів від відшкодування втрат сільськогосподарського і
лісогосподарського виробництва

92 500,00

Адміністративні збори та платежі, доходи від некомерційної господарської
діяльності
22010000 Плата за надання адміністративних послуг
Плата за ліцензії'на певні види господарської діяльності та сертифікати, що
22010200 видаються Радою міністрів Автономної Республіки Крим, виконавчими органами
місцевих рад і місцевими органами виконавчої влади
Плата за ліцензії на виробництво спирту етилового, коньячного і плодового,
22010500
алкогольних напоїв та тютюнових виробів
Плата за ліцензії на право експорту, імпорту алкогольними напоями та
22010700
тютюновими виробами
22000000

22010900

22011000
22011100
22011800
22080000

Плата за державну реєстрацію (крім адміністративного збору за проведення
державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських
формувань)
Плата за ліцензії на право оптової торгівлі алкогольними напоями та тютюновими
виробами
Плата за ліцензії на право роздрібної торгівлі алкогольними напоями та
тютюновими виробами
Плата за ліцензії та сертифікати, що сплачується ліцензіатами за місцем
здійснення діяльності
Надходження від орендної плати за користування цілісним майновим комплексом та
іншим державним майном

Всього

ут.ч.: бюджет
розвитку

92 500,00

ЗО 668 900,00

ЗО 668 900,00

25 918 900,00

25 918 900,00

1 900,00

1 900,00

10 900,00

10 900,00

3 900,00

3 900,00

1 000,00

1 000,00

5 036 200,00

5 036 200,00

19 575 000,00

19 575 000,00

1 290 000,00

1 290 000,00

3 500 000,00

3 500 000,00

22080400

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

3 500 000,00

3 500 000,00

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

1 250 000,00

1 250 000,00

24000000

Інші неподаткові надходження

1 296 295,00

292 000,00

24030000

Надходження сум кредиторської та депонентської заборгованості підприємств,
організацій та установ, щодо яких минув строк позовної давності

6 000,00

6 000,00

24060000

Інші надходження

836 000,00

24060300
24060600

Інші надходження
Надходження коштів з рахунків виборчих фондів

248 000,00
1 000,00

286 000,00
248 000,00
1 000,00

24062000

Кошти, отримані від учасника - переможця процедури закупівлі під час укладання
договору про закупівлю як забезпечення виконання цього договору, які не підлягають
поверненню учаснику - переможцю

37 000,00

37 000,00

Ф

1 004 295,00

550 000,00

(гри)
Спеціальний фонд

Код

24062100

Найменування доходів

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

Разом

Загальний фонд

Всього

550 000,00

550 000,00

454 295,00

454 295,00

Доходи від операцій з кредитування та надання гарантій
Відсотки за користування довгостроковим кредитом, що надається з місцевих
бюджетів молодим сім'ям та одиноким молодим громадянам на будівництво
(реконструкцію) та придбання житла
Власні надходження бюджетних установ
Надходження від плати за послуги, що надаються бюджетними установами згідно із
законодавством
Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною
діяльністю

454 295,00

454 295,00

131 969 176,00

131 969 176,00

104 033 176,00

104 033 176,00

27 325 626,00

27 325 626,00

25010200

Надходження бюджетних установ від додаткової (господарської) діяльності

76 166 500,00

76 166 500,00

25010300

Плата за оренду майна бюджетних установ
Надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (крім
нерухомого майна)

476 550,00

476 550,00

64 500,00

64 500,00

24110000
24110900
25000000
25010000
25010100

25010400
25020000

Інші джерела власних надходжень бюджетних установ

27 936 000,00

27 936 000,00

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

27 936 000,00

27 936 000,00

30000000
31020000
31030000

Доходи від операцій з капіталом
Надходження коштів від Державного фонду дорогоцінних металів і дорогоцінного
каміння
Кошти від відчуження майна, що належить Автономній Республіці Крим та майна, що
перебуває в комунальній власності

55 100,00

5 100,00

5 100,00

5 100,00

50 000,00

ут.ч.: бюджет
розвитку

50 000,00

50 000,00

50 000,00

50 000,00

Всього доходів

1 661 555 971,00

1 467 158 000,00

194 397 971,00

50 000,00

40000000

Офіційні трансферти

7 773 036 700,00

6 906 659 700,00

866 377 000,00

0,00

41000000

Від органів державного управління

7 773 036 700,00

6 906 659 700,00

866 377 000,00

0,00

866 377 000,00

0,00

41020000

Дотації

690 768 400,00

690 768 400,00

41020100

Базова дотація

48 341 300,00

48 341 300,00

41020200

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

642 427 100,00

642 427 100,00

41030000

Субвенції

7 082 268 300,00

6 215 891 300,00

Ор»)
Спеціальний фонд
Разом

Загальний фонд

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
41030600
віку, але не набула права на пенсійну виплату, допомоги по догляду за особами з
інвалідністю 1чи II групи внаслідок психічного розладу, компенсаційної виплати
непрацюючій працездатній особі, яка доглядає за особою з інвалідністю 1групи, а також
за особою, яка досягла 80-річного віку

2 551 136 100,00

2 551 136 100,00

Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на надання пільг та житлових
субсидій населенню на оплату електроенергії, природного газу, послуг тепло-,
водопостачання і водовідведення, квартирної плати (утримання будинків і споруд та
прибудинкових територій), управління багатоквартирним будинком, поводження з
41030X00
побутовими відходами (вивезення побутових відходів) та вивезення рідких нечистот,
внесків за встановлення, обслуговування та заміну вузлів комерційного обліку води та
теплової енергії, абонентського обслуговування для споживачів комунальних послуг, що
надаються у багатоквартирних будинках за індивідуальними договорами

1 763 260 600,00

1 763 260 600,00

Код

Найменування доходів

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

300 336 200,00

300 336 200,00

41032600

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

5 627 400,00

5 627 400,00

41033600

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

10 195 100,00

10 195 100,00

41033700

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

773 700,00

773 700,00

41033900

Освітня субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам

41034200

Медична субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам

268 013 400,00

268 013 400,00

1 176 031 600,00

1 176 031 600,00

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
позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа

28 023 300,00

28 023 300,00

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"

26 416 100,00

Всього

26 416 100,00

ут.ч.: бюджет
розвитку

Ор»)
Спеціальний фонд

Найменування доходів

Код

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
41035800 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, підтримку малих
групових будинків
Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на фінансове забезпечення
будівництва, реконструкції, ремонту і утримання автомобільних доріг загального
41037300
користування місцевого значення, вулиць і доріг комунальної власності у населених
пунктах

Разом

Загальний фонд

45 302 000,00

45 302 000,00

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

8 071 400,00

8 071 400,00

41033300

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

59 120 500,00

59 120 500,00

9 434 592 671,00

8 373 817 700,00

З ас ту п н и к го л о ви о б л асн о ї Ради

ут.ч.: бюджет
розвитку

839 960 900,00

839 960 900,00

41035400

Разом доходів

Всього

1 060 774 971,00

50 000,00
Ч ^ .Х м іл ь

Додаток 2
до рішення 36 сесії обласної Ради 7 скликання
від 04 грудня 2018 року №703

Джерела фінансування обласного бюджету на 2019 рік
____________ ^

Код

Назва

^

Усього

^

_______________________________( грн. )
Спеціальний фонд

Загальний фонд

Разом

у т.ч. бюджет
розвитку

3

4

5

0,00

0,00
-150 599 748,00

0,00
150 599 748,00

0,00
150 599 748,00

О
о С'
о

1

-150 599 748,00

150 599 748,00

150 599 748,00

0,00

-150 599 748,00

150 599 748,00

150 599 748,00

0,00

-150 599 748,00

150 599 748,00

150 599 748,00

0,00

-150 599 748,00

150 599 748,00

150 599 748,00

2

200000
208000

208400

Загальне фінансування

0,00

Всього за типом кредитора
Внутрішнє фінансування
Фінансування за рахунок зміни залишків
коштів бюджетів
Кошти, що передаються із загального фонду
бюджету до бюджету розвитку (спеціального
фонду)

Всього за типом боргового зобов’язання
600000

Фінансування за активними операціями

0,00

-150 599 748,00

150 599 748,00

150 599 748,00

602400

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

0,00

-150 599 748,00

150 599 748,00

150 599 748,00

З асту п н и к го л о ви о б л ас н о ї Ради

І.В .Х м іл ь

Додаток № З
до рішення 36 сесії обласної Ради 7 скликання
від 04 грудня 2018 року №703

РОЗПОДІЛ
ви д атків обласного бюджету на 2019 рік
(І рн.)
Код про!рамної
класифікації
кредитування
місцевих
бюджетів

Код
Код
ТПК8КМ ФКИКЬ/КТ

В

кнк

0100000
0110000
0110100

В ін н и ц ь к у

0150

0 1 101X0
0113000
0113240

01X0
3000
3240

ОН 3242

3242

0117600

7600

0 1 176X0

7680

0117690

7690

0117693

7693

0611040

0611050

0611060

0611070

обласна рада

Виконавчий а п а р а т обласної ради
Державне управління

0100

0110150

0600000
0610000
0611000

Найменування головного розпорядника,
відповідального виконавця, бюджетної програми або
напряму видатків
згідно з типовою відомчою/ті ІКВКМЬ /
ТКВКБМС

Організаційне, інформаційно-аналітичне та
матеріально-технічне забезпечення діяльності
0111
обласної ради, районної ради, районної у місті
/010116
ради (у разі її створення), міської, селищної,
сільської рад
0133 Інша діяльність у сфері державного управління
Соціальний захист та соціальне забезпечення
090412 Інші заклади та заходи
Інші заходи у сфері соціального захисту і
1090
соціального забезпечення
Ін ш і п р огр ам и т а заходи, п о в ’я за н і з е к о н о м іч н о ю
д ія л ь н іст ю
0490

Членські внески до асоціацій органів місцевого
самоврядування

0490
Інша економічна діяльність
/180410
0490
Інші заходи, пов'язані з економічною діяльністю
/1X0410
Д епартамент освіти і науки ОДА
Д е п а р т а м е н т освіти і науки ОДА
О світа

Спеціальний фонд

Загальний фонд

з них

3 них
Усього

видатки
споживання

оплата праці

комунальні
послугиі а
енергоносії

видатки
розвитку

Усього

у іому числі
бюджеі
розвитку

видатки
споживання

оплата праці

комунальні
послуги та
енергоносії

видатки
розвитку

Р азо м

32 072 600,00

32 072 600,00

10 735 792,00

467 000,00

1 133 500,00

1 133 500,00

1 133 500,00

33 206 100,00

32 072 600,00

10 735 792,00
10 735 792,00

467 000,00

1 133 500,00

/ 133 500,00

17 972 600,00

32 072 600,00
17 972 600,00

467 000,00

1 133 500,00

1 133 500,00

1 133 500,00
1 133 500,00

33 206 100,00
19 106 100,00

14 341 000,00

14 341 000,00

10 735 792,00

467 000,00

49 500,00

49 500,00

49 500,00

14 390 500,00

3 631 600,00
9 000 000,00
9 000 000,00

3 631 600,00
9 000 000,00
9 000 000,00

1 084 000,00

1 084 000,00

1 084 000,00

4 715 600,00
9 000 000,00
9 000 000,00

9 000 000,00

9 000 000,00

9 000 000,00

5 100 000,00

5 100 000,00

5 100 000,00

900 000,00

900 000,00

900 000,00

4 200 000,00

4 200 000,00

4 200 000,00
4 200 000,00

4 200 000,00

4 200 000,00

8X6 261 453,00
«86 261 453,00
876 807 653,00

886 261 453,00
886 261 453,00
876 807 653,00

553 166 100,00
553 166 100,00
551 438 600,00

59 106 800,00
59 106 800,00
58 932 000,00

101 947 750,00
101 947 750,00
101 947 750,00

1040

1Іадання загальної середньої освіти
0922 загальноосвітніми школами-інтернатами,
/070301 загальноосвітніми санаторними школамиінтернатами

17 300 200,00

17 300 200,00

10 905 500,00

907 200,00

19 000,00

1050

1Іадання загальної середньої освіти
0922 загальноосвітніми школами-інтернатами для
/070302 дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського
піклування

ІЗ 308 000,00

13 308 000,00

8 013 600,00

1 399 000,00

13 308 000,00

1060

Забезпечення належних умов для виховання та
розвитку дітей-сирі г і дітей, позбавлених
0910
батьківського піклування, в дитячих будинках, у
/070303
тому числі сімейного типу, прийомних сім'ях
патронатного вихователя

16 667 400,00

16 667 400,00

10 063 200,00

979 800,00

16 667 400,00

1070

Надання загальної середньої освіти спеціальними
загальноосвітніми школами-інтернатами,
0922
школами та іншими навчальними закладами для
/070304
дітей, які потребують корекції фізичного та (або)
розумового розвитку

221 676 200,00

221 676 200,00

142 579 000,00

15 065 400,00

1000

37 000,00

4 382 000,00
4 382 000,00
4 382 000,00

86 960 750,00
86 960 750,00
86 960 750,00

19 000,00

37 000,00

32 041 000,00
32 041 0(10,0(1
32 041 000,00

7 292 000,00
7 292 000,00
7 292 000,00

14 987 000,00
14 987 000,00
14 987 000,00

988 209 203,00
988 209 203,00

978 755 403,00

17 319 200,00

221 713 200,00

Код програмної
класифікації
Кол
Кол
віідаїкін та
ТІІКВКМ ФКВКК/КТ
кредитування
в
КІІК
бюджеті н

Найменування головного розпорядника,
відповідального виконавця, бюджетної програми або
напряму видатків
згідно з типовою вшомчою/ТПКВКМБ /
ТКВКБМС

Спеціальний фонд

Загальний фонд
з них
Усього

видатки
споживання

оплата праці

комунальні
послуги іа
енергоносії

38 263 794,(1(1

ЗХ 263 794,00

20 792 400.00

3 049 100,00

видатки
розвитку

Усьої о

у тому числі
бюджет
розвитку

3 них
видшпки
споживання

06110X0

10X0

1Іадання загальної середньої освіти
загальноосвітніми спеціалізованими школамиінтер патами з поглибленим вивченням окремих
0922
предметів і курсів для поглибленої підготовки
/070307
дітей в галузі науки і мистецтв, фізичної
культури і спорту, інших галузях, ліцеями 3
посиленою військово-фізичною підготовкою

0611090

1090

Надання позашкільної освіти позашкільними
0960
закладами освіти, заходи із позашкільної роботи
/070401
з дітьми

22 216 200,00

22 216 200,00

16 261 300,00

995 ()()(),()()

2 868 000,00

0611110

1110

0930 Підготовка кадрів професійно-технічними
/070501 закладами та іншими закладами освіти

294 369 500,00

294 369 500,00

184 671 100,00

26 099 100,00

32 460 300,00

29 115 300,00

0611120

1120

Підготовка кадрів вищими навчальними
0941
закладами І-ІІ рівнів акредитації (коледжами,
/070601
технікумами, училищами)

17» 566 100,00

178 566 100,00

111 104 900,00

9 388 100,00

60 920 100,00

0611140

1140

0950 Підвищення кваліфікації, перепідготовка
/070701 кадрів закладами післядипломної освіти

19 906 259,00

19 906 259,00

14 926 200,00

Х46 700,00

5 435 850,00

оплата праці

комунальні
послуги та
енергоносії

видатки
розвитку

Р азом

ЗХ 263 794,00

2 782 000,00

1 400 000,00

8 000,00

2 7X2 000,00

25 0X4 200,00

8 329 600,00

1511 000,00

3 345 000,00

326 829 800,00

53 660 100,00

21 570 700,00

4 731 200,00

7 260 000,00

239 486 200,00

4 035 850,00

2 140 700,00

1 041 800,00

1 400 000,00

25 342 109,00
54 741 500,00

86 000,00

Інші програми, заклади та заходи у сфері освіти
іігиі-т’ч т іїя г т с г т п г т г г г т ш чпкяаШ у п рері

54 534 000,00

54 534 000,00

32 121 400,00

202 600,00

207 500,00

200 000,00

7 500,00

200 000,00

7 856 300,00

207 500,00

200 000,00

7 500,00

200 000,00

46 677 700,00

5 579 000,00
26 542 400,00

202 600,00

Інші приграми т а заходи у сф ері о с в іт и

7 856 300,00
46 677 700,00

3000

Соціальний захист та соціальне забезпечення

6 973 000,00

6 973 000,00

6 973 000,00

0613140

3140

Оздоровлення та відпочинок дітей (крім заходів
з оздоровлення дітей, що здійснюються за
1040
рахунок коштів на оздоровлення громадян, які
/091 108
постраждали внаслідок Чорнобильської
катастрофи)

6 973 000,00

6 973 000,00

6 973 000,00

0 614000

4000

К улы ура і мистецтво

2 4X0 Х(І0,(І()

2 4X0 Х00.00

1 727 500,00

174 800,00

2 4X0 Х00,00

2 48(1 800,00

2 480 «00,00

1 727 500,00

174 800,00

2 480 Х00,00

0611160

1160

0611161

1161

о т і

0611162

1162

о т і

061 30 0 0

0614060

4060

Забезпечення діяльності палаців і будинків
0Х2Х
культури, клубів, центрів дозвілля та інших
/1 10204
клубних закладів

8 063 800,00
46 677 700,00

070 00 0 0

Д е п а р т а м е н т охорони зд оров'я О ДА

1 520 777 837,(1«

1 520 777 837,00

50 039 000,00

6 040 700,00

26 416 100,00

18 491 100,00

7 925 000,00

1 547 193 937,00

0710000

Д е п а р т а м е н т охорони здоров'я ОДА

1 520 777 837,00

1 520 777 437,00

50 039 000,00

6 040 700,00

26 416 100,00

1Н 491 100,00

7 925 000,00

1 547 193 937,00

79 045 500,00

79 045 500,00

46 048 900,00

5 372 200,00

79 045 500,00

76 593 700,00

76 593 700,00

44 111 400,00

5 ЗЗХ Х00.00

76 593 700,00

2 451 800,00

2 451 800,00

1 937 500,00

33 400,00

3 990 100,00

668 500,00

071 10 0 0

1000

О світа

0711120

1120

Підготовка кадрів вищими навчальними
0941
закладами 1 - 11 рівнів акредитації (коледжами,
/070601
технікумами, училищами)

0711140

1 140

0950 Підвищення кваліфікації, перепідготовка кадрів
/070701 закладами післядипломної освіти

071 20 0 0

0712010

2000

2010

О хорона здоров'я
0731 Багатопрофільна стаціонарна медична допомога
/080101 населенню
« тому числі: Обсяг, цільових коштів<Уія медичного
обслуговування внутрішньо-переміщених осіб

0712020

2020

0732 Спеціалізована стаціонарна медична допомога
/080201 населенню
в тому числі: Цільові видатки на виплату щомісячної
державної допомоги ВІЛ інфіковани м <)ітн м

0712040

2040

0734
Санаторно-курортна допомога населенню
/080204

2 451 Х00,00
26 416 100,00

18 491 100,00

7 925 000,00

1 468 148 437,00

1 441 732 .137,0(1

1 441 732 337,(10

286 432 200,00

2X6 432 200,00

2X6 432 200,00

4 331 900,00

4331 900.00

4 331 900,00

405 061 300,00

405 061 300,00

405 061 300,00

218 300,00

21Н 300.00

21X 300,00

39 061 500,00

39 061 500,00

39 061 500,00

2

Кол ііроірамноі
класифікації
Код
Код
иидаткін та
ТПКІЖМ ФКНКК/КТ
кредитування
ь
квк
місцсних
бюджеті я

0712050

2050

0712060

2060

0712070

2070

0712130

2130

0712140

2140

0712144

2144

0712150

2150

0712151

2151

0712151

2151

0712152

2152

0761
/0 8 0 2 0 7
0762
/0 8 /0 2 0 8

Найменування головного розпорядника,
відповідального виконавця, бюджетної програми або
напряму видатків
згідно з типовою відомчою/ТПКВКМБ /
ТКВКБМС

0763
0763

0763

Р азом

23 083 300,00

Створення банків крові та її компонентів

17 689 900,00

17 689 900,00

17 689 900,00

467 337 000,00

467 337 0 00,00

467 337 000,00

в тому числі: Цільові видатки на підвищення рівня оплати
праці працівників з кваліфікацією "Парамедик",
''Екстрений медичний технік т а лікарів t медицини
невідкладних станів, які пройдуть підвищення кваліфікації
у Вінницькій, Донецькій, Одеській, Полтавській,
Тернопільській областях т а місті Києві

10 587 500,00

10 587 500,00

10 587 500,00

Проведення належної медико-соціальної
експертизи (МСГіК)

8 925 700,00

8 925 700,00

8 925 700,00

Програми і централізовані заходи у галузі
охорони здоров"я

7 301 700,00

7 301 700,00

7 301 700,00

7 301 700,00

7 301 700,00

7 301 700,00

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

186 839 737,00

186 839 737,00

3 990 100,00

668 500,00

Забезпечення діяльності інших закладів у сфері
охорони здоров’я

70 351 537,00

70 351 537,00

3 990 100,00

668 500,00

70 351 537,00

6 959 400,00

6 959 400,00

3 990 100,00

668 500,00

6 959 400,00

Інші програми т а заходи у сфері охорони
здоров'я

116 Ш 200,НО

116 488 200,00

Цільові видатки чи лікування хворих на хронічну ниркову
недостатність методом гемодіалізу

49 693 700,00

44 693 700,01)

49 693 700,00

2 529 000,00

2 529 000.00

2 529 000,00

773 700,00

77І 700.00

773 700,00

5 627 400,00

5 627400.00

5 627 400,00

Централізовані заходи з лікування хворих на

Субвенція на придбання витратних матеріалів для
закладів охорони здоров'я т а лікарських засобів для
іигаляційиої а пест е зії
Субвенція на придбання медикаментів т а виробів
медичного призначення для забезпечення швидкої медичної
допомоги

оплата праці

комунальні
послуги та
енергоносії

0813000

Департамені соціальної та молодіжної політики ОДА
Д е п а р т а м е н т соціальної т а молодіж ної політики ОДА
Соціальний захист та соціальне забезпечення
3000

0813100

3100

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

Усього

26 416 100,00

26 416 100,00

( Vбвенція на реформування регіональних систем охорони
здоров 'я для здійснення заходів з виконання спільного з
Міжнародним банком реконструкції т а розвитку проекту
"Поліпшення охорони здоров'я на службі у людей"
0800000

видатки
розвитку

23 083 300,00

Ціїьові видатки для придбання лікарських часові«, виробів
медичного призначення, лабораторних реактивів для
стаціонарних спеціалізованих закладів охорони здоров'я,
що надають медичну допомогу громадянам, які
постраждали внаслідок Чорнобидбськоїкатастрофи, в
тому числі для лікування онкологічних хворих

0810000

3 них
видатки
споживання

23 083 300,00

0763
в т . ч. - КЗ "База спеціального медичного
/081002 постачання"

0763

утому числі
бюджет
розвитку

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

/081009 цукровий т а нецукровий діабет

/0 8 1 0 0 2

видатки
розвитку

Усього

Екстрена та швидка медична допомога
/080209 населенню

0763

3 них
видатки
споживання

0724

/0 8 1 0 0 1

С пеціальний фонд

Загальний фонд

26 416 100,00

оплата прані

комунальні
послуги та
енергоносії

7 925 000,00

18 491 100,00

7 925 000,00

18 491 100,00

7 425 000,00

18 491 100,00

213 255 837,00

142 904 300,00

26 416 100,00

243 953 400,00

212 267 700,00

212 267 700,00

108 372 900,00

23 524 550,00

31 685 700,00

31 685 700,00

400 000.00

6 000,00

212 267 700,00

212 207 700,00

108 372 900,00

23 524 550,00

31 685 700,00

31 685 700,00

400 000,00

6 000,00

243 953 4 00,00

212 267 700,00

212 267 700,00

108 372 900,00

23 524 550,00

ЗІ 685 700,00

З І 685 700,00

400 000,00

6 000,00

243 953 400,00

165 282 252,00

165 282 252,00

93 316 600,00

21 681 000,00

31 685 700,00

3 1 685 700,00

400 000,00

6 000,00

196 967 952,00

з

Код НрОфИМНО!
класифікації
видатків та
кредитування
місцевих
бюджетів

тпквкм

0813101

3101

0 81 31 0 2

3102

0 81 31 0 5

3105

0 81 31 1 0

3110

0813111

3111

0 81 31 2 0

3120

0813121

3121

0 81 31 2 2

3122

0813123

3123

0 81 31 3 0

3 130

0813131

3131

0813133

3133

Кил
Б

0813140

3140

0 81 31 9 0

319(1

0813192

3192

0813200

3200

0813240

3240

ОНІ3241

3241

Код
ФКВКЬ/КТ
КІЖ

Найменування головного розпорядника,
відповідального виконавця, бюджетної програми або
напряму видатків
згідно і типовою відомчою/ТІІКВКМБ /
ТКВКБМС

Спеціальний фонд

Загальний фонд
1

і них

них
видатки
розвитку

у тому числі
бюджет
розвитку

видатки
споживання

видатки
розвитку

Разом

Усього

видатки
споживання

оплата праці

комунальні
послуги та
енергоносії

Забезпечення соціальними послугами
стаціонарного догляду з наданням місця для
/090601 проживання дітей з вадами фізичного та
розумового розвитку

31 742 200,00

3 1 742 200,00

18 912 500,00

3 875 000,00

5 330 000,00

5 330 000,00

Забезпечення соціальними послугами
стаціонарного догляду з наданням місця для
проживання, всебічної підтримки, захисту та
1020
безпеки осіб, які не можуть вести самостійний
/090901
спосіб життя через похилий вік, фізичні та
розумові вади, психічні захворювання або інші
хвороби

114 125 800,00

119 125 800,00

68 359 600,00

16 856 000,00

24 755 700,00

24 755 700,00

14 414 252,00

14 414 252,00

6 044 500,00

950 000,00

1 600 000,00

1 600 000,00

1 100 648,0(1

1 100 648,00

699 000,00

177 650,00

1 100 648,00

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

1 100 648,00

1 100 648,00

699 000,00

177 650,00

1 100 648,00

Здійсненим соціальної роботи з вр азли ви м и
категоріями населення

5 950 500,00

5 950 500,00

2 699 000,00

101 500,00

5 950 500,00

3 900 500,00

3 900 500,00

2 699 000,00

101 500,00

3 900 500,00

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

650 000,00

650 000,00

650 000,00

Заходи державної політики з питань сім'ї

1 400 000,00

1 400 000,00

1 400 000,00

Реалізація державної політики у молодіжній сфері

7 120 000,00

7 120 000,00

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

2 140 000,00

2 140 000,00

Інші заходи та заклади молодіжної політики

4 980 000,00

4 980 000,00

5 800 000,00

5 800 000,00

5 800 000,00

Соціальний захист ветеранів війни іа праці

*>80 000,00

480 000,00

9X0 000,00

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

980 000,00

9X0 0 00,00

980 000,00

5 004 100,00

5 004 100,00

3 295 000,00

201 200,00

5 004 100,00

21 030 200,00

21 030 200,00

6 373 300,00

807 200,00

21 030 200,00

I I 279 21)0,00

II 279 200,00

6 і 73 300,00

Н07 200.00

/ / 279 200,00

1010

1010

1Іадання реабілітаційних послуг особам з
інвалідністю та дітям з інвалідністю

Заклади і заходи з питань дітей та їх соціального
захисту
1040
/09 0 70 0

1040
/091 101

1040
091104
104 0
/0 9 1 104

1040
/0 9 1 10 3

1040

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

Оздоровлення та відпочинок дітей,(крім заходів
з оздоровлення дітей, що здійснюються за
рахунок коштів на оздоровлення громадян, які
091108
постраждали внаслідок Чорнобильської
катастрофи)
1040

103 0

/091209
1090
/0 9 1 2 1 2

Забезпечення обробки інформації з нарахування
та виплати допомог і компенсацій

091214 Інші заклади та заходи
1090 'Забезпечений дія льності інших закладів у сфері
/091214 соціального чахисту і соціального забезпечення

1 990 000,00

556 000,00

Усього

оплата праці

комунальні
послуги та
енергоносії

37 072 200,00

400 000,00

6 000,00

143 881 500,00

16 014 252,00

7 120 000,00

2 140 000,00

1 990 000,00

556 000,00

4 980 000,00

/ 7
4

Найменування головною розпорядника,
відповідальної о виконавця, бюджетної прої рами або
ТІ ІКНКМ ФКНКЬ/КЇ
напряму видатків
креліггуваїшя
к
квк
'ігідно з типовою відомчою/ТПКВКМБ /
місцевих
бюджетів
ТКВКБМС

Код програмно'
класифікації
видатків та

Ки/і

Спеціальний фонд

Загальний фонд

3 них

3 них

Кол

видатки
розвитку

у тому числі
бюджет
розвитку

видатки
споживання

видатки
розвитку

Р азом

Усього

видатки
споживання

1090 Інші заходи у сфері соціальнго захисту і
/091214 соціального забезпечення

9 751 000,00

9 751 000,00

0900000

Служба у справах дітей ОДА

S 056 800.00

8 056 800,00

4 293 300,00

669 000,00

8 056 800,00

0910000

Служба ,v справах дітей ОДА

К 056 800,00

/і 056 400,00

4 243 300,00

669 000,00

8 056 800,00

8 056 800,00

8 056 800,00

4 293 300,00

669 000,00

8 056 800,00

669 000,00

8 056 800,00

669 000,00

8 056 800,00

0813242

0913000

3242

3000

Соціальний захист та соціальне забезпечення

оплата праці

0913110

ЗІ 10

Заклади і заходи з питань дітей та їх соціального захисту

N056 800,00

8 056 800,00

0913111

3111

Утримання закладів, що надають соціальні
1040
послуги дітям, які опинились в складних
/090700
життєвих обставинах

8 056 800,00

8 056 800,00

4 293 300,00

1000000
1000

1011120

1120

1011140

1140

1014000

4000

1014010

4010

1014020

4020

1014030

Усього

оплата праці

комунальні
послуги та
енергоносії

9 751 000,00

4 293 300,00

1010000
1011000

комунальні
послуї и та
енергоносії

170 510 285,00

170 51« 285,00

78 551 599,0«

6 951 986,00

6 420 726,00

3 901 00«,«0

2 247 100,00

388 042,00

719 371,00

4 173 626,00

176 931 011,00

17» 51(1 285,(1«
61 753 375,««

170 510 2X5,00

7S 551 544,00

2 247 100,00
1 303 900,00

388 042,00
335 092,00

719 371,00
699 909,00

4 173626,00

41 226 869,11«

6 420 726,00
1 303 900,00

і 401 000,00

61 753 375,00

6 951 986,00
3 449 665,0(1

176 931 011,00
63 057 275,00

Підготовка кадрів вищими навчальними
0941
закладами 1-11 рівнів акредитації (коледжами,
/070601
технікумами, училищами)

57 847 744,00

57 847 744,00

38 577 048,00

3 186 990,00

1 093 900,00

1 093 900,00

268 650,00

643 400,00

0950 Підвищення кваліфікації, перепідготовка кадрів
/070701 закладами післядипломної освіти

3 905 631,00

3 905 631,00

2 649 821,00

262 675,00

210 000,00

210 000,00

66 442,00

56 509,00

4 115 631,00

3 502 321,00

5 116 826,00

19 462,00

113 873 736,00

У п р ав л ін н я к у л ь ту р и і м и с т е ц т в О Д А
Управління культури і м и с т е ц т в ОДА
Освіта

943 200,00

52 950,00

4 173 626,00

1(18 756 91«,««

108 756 910,00

24 952 579,00

24 952 579,00

24 952 579.00

Фінансова підтримка філармоній, художніх і
0822
музичних колективів, ансамблів, концертних та
/110103
ниркових організацій

18 620 872,00

18 620 872,00

18 620 872,00

4030

0824
Забезпечення діяльності бібліотек
/110201

29 359 270,00

29 359 270,00

20 312 894,00

1 643 747,00

2 778 200,00

2 651 000,00

127 200,00

1014040

4040

0824
Забезпечення діяльності музеїв і виставок
/110202

21 663 721,00

21 663 721,00

11 250 551,00

1 286 438,00

2 188 626,00

1 250 000,00

666 000,00

1014050

4050

0827
Забезпечення діяльності заповідників
/110203

1 628 656,00

1 628 656,00

1 313 022,00

22 022,00

150 000,00

1014080

4080

12 531 812,00

12 531 812,00

4 448 263,00

550 114,00

12 531 812.00

1014081

4081

6 937 508.00

6 937 508.00

4 298 263,00

550 114.00

6 937 508,00

1014082

4082

5 594 304,00

5 594 304,00

150 000.00

1000000
1010000
1014000

4000

762 000,00
762 000,00
762 000,00

762 000,00
762 000,00
762 000,00

762 000,00
762 000,00
762 000,00

1014080

4080

762 000,00

762 000,00

762 000,00

1014082

4082

762 000,00

762 000.0(1

762 000,00

762 000,00

Культура і мистецтво
0821
Фінансова підтримка театрів
/110102

0829 Інші заклади та заходи в галузі культури і
/1 10502 мистецтва
0829 Забезпечення діяльності інших закладів в галузі
/110502 культури і м и стец тва

0829
Інші заходи в галузі культури і м и стец тва
/110502
Управління v справах національностей та релігій ОДА
Ущчавління с справах національностей т а релігій ОДА
Культура і мистецтво
0829 Інші заклади та заходи в галузі культури і
/1 1050?. мистецтва

1100000
1110000
1115000

5000

0829
Інші заходи в галузі культури і м и стец тва
/110502
в тому числі:Програма підтримки діяльності національно'
культуриих товариств області т а забезпечення
0829
/110.102 міжконфесійної злагоди і духовно-морального розвитку на
20/6-2020 роки
Управління фізичної культури та спорту ОДА
Управління фізичної культури т а сп орту ОДА
Ф ізична культура і сп орі

1115010

5010

Проведення спортивної роботи в реї іоні

762 000,00

762 000.00

78 404 800,00
78 404 800,00
78 404 800,00

78 404 800,00
78 404 800,00
78 404 800,00

11 949 800,00

11 999 800,00

37 324 730,00

3 901 000,00

58 941 644.00

52 950,00

5 430,00

2 651 000,00

32 137 470,00

14 032,00

1 522 626,00

23 852 347,00
1 778 656,00

150 000,00

5 594 304 00

28 386 000,00

689 900,00

2S 3«ь 000,00

6X9 900,00

28 386 000,00

689 900,00

5 243 000,00
5 243 000,00
5 243 000,00

5 045 000,00

198 000,00

64 800,00

.5 045 000,00

198 000.00

64 800,00

5 045 000,00

198 000,00

64 800,00

5 045 000,00
5 045 000,00
5 045 000,00

83 647 800,00
83 647 800,00
83 647 800,00
11 999 800,00

5

Код проірамноі
ісіасифікиісії
Код
Кол
видатків ти
Т1ІКНКМ ФКНКНЛП
крсднтунанмн
І,
кик
місцевих

біоджсгін

Найменування головного розпорядника,
відповідального виконавця, бюджетної програми або
напряму видатків
згідно з типовою відо.мчою/ТПКВКМБ /
ТКВКБМС

Спеціальний фонд

Загальний фонд

і них

3 них
Усього

видатки
споживання

оплата праці

комунальні
послуги та
енергоносії

видатки
розпитку

Усього

у тому числі
бюджет
розвитку

видатки
споживання

оплата праці

комунальні
послуги та
енергоносії

видатки
розвитку

Р азо м

1115011

5011

0810 Проведення навчально-тренувальних зборів і
/130102 змагань з олімпійських видів спорту

9 200 000,00

9 200 000,00

9 200 000,00

1115012

5012

0 S 10 1Іроведення навчально-тренувальних зборів і
/130106 змагань з неолімпійських видів спорту

2 799 800,00

2 799 800,00

2 799 800,00

I I 15020

5020

Здійсненії» фізкультурно-спортивної та
реабілітаційної роботи серед осіб з інвалідністю

5 319 000,00

5 319 000,00

3 556 600.00

78 600,00

5 319 000,00

1115021

5021

4 892 900,00

4 892 900,00

3 556 600,00

78 600,00

4 892 900,00

1115022

5022

426 100,00

426 100,00

1115030

5030

Розвиток дитячо-юнацького та резервного спорту

49 346 700,00

49 346 700,00

23 414 300,00

495 000,00

4 907 000,00

4 745 000,00

162 000,00

64 800,00

4 745 000,00

54 253 700,00

1115031

5031

0810 Утримання та навчально-тренувальна робота
/130107 комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл

ЗІ 220 400,00

ЗІ 220 400,00

19 719 300,00

421 500,00

3 907 000,00

3 745 000,00

162 000,00

64 800,00

3 745 000,00

35 127 400,00

1115032

5032

Фінансова підтримка дитячо-юнацьких
0810
спортивних шкіл фізкультурно-спортивних
/130203
товариств

8 961 300,00

8 961 300,00

1115033

5033

Забезпечення підготовки спортсменів вищих
0810
категорій школами вищої спортивної
/1301 14
майстерності

9 165 000,00

9 165 000,00

3 695 000,00

73 500,00

1 000 000,00

1 000 000,00

1115040

5040

2 393 200,00

2 393 200,00

615 000,00

103 000,00

336 000,00

300 000,00

1115041

5041

0810 Утримання та фінансова підтримка спортивних
/130110 споруд

900 000,00

900 000,00

615 000,00

103 000,00

36 000,00

1115042

5042

Фінансова підтримка спортивних споруд, які
0810
належать громадським організаціям
/130205
фізкультурно-спортивної спрямованості

1 493 200,00

1 493 200,00

1115050

5050

3 534 900.00

3 534 900,00

3 534 900,00

11 і 5051

5051

Фінансова підіримка регіональних
810
всеукраїнських організацій фізкультурно/130201 спортивної спрямованості для проведення
навчально-тренувальної та спортивної роботи

759 900,00

759 900,00

759 900,00

1115053

5053

Фінансова підтримка на утримання місцевих
0810
осередків (рад) всеукраїнських організацій
/130204
фізкультурно-спортивної спрямованості

2 775 000.00

2 775 000,00

2 775 000,00

1115060

5060

Інші заходи з розвитку фізичної культури та спорту

5 811 200,00

5 811 200,00

800 100,00

ІЗ 300,00

5 811 200,00

1115061

5061

Забезпечення діяльності місцевих центрів
0810 фізичного здоров'я населення "Спорт для всіх" та
/130115 проведення фізкультурно-масових заходів серед
населення регіону

1 115 000,00

1 115 000,00

750 000,00

ІЗ 300,00

1 115 000,00

1115062

5062

Підтримка спорту вищих досягнень та
0810
організацій, які здійснюють фізкультурно/130112
спортивну діяльність в регіоні

4 696 200,00

4 696 200,00

50 100,00

6 720 500,00

6 7211 500,00

1200000

0810
/130104
0810
/130105

Утримання центрів фізичної культури і спорту
осіб з інвалідністю і реабілітаційних шкіл
Проведення навчально-тренувальних зборів і
змагань та заходів зі спорту осіб з інвалідністю

Підтримка і розвиток спортивної інфраструктури

Підтримка фізкультурно-спортивного руху

Департамент житлово-комунального господарства,
енергетики та інфраструктури ОДА

426 100,00

8 961 300,00

300 000,00

36 000,00

1 000 000,00

10 165 000,00

300 000,00

2 729 200,00
936 000,00

36 000,00

300 000,00

300 000,00

1 793 200,00

4 696 200,00

6 720 500,00

6

Код про! рампо
класифікації
крс/нлунанпн
місцевих
бюджетів

1210000

Код
Код
Т11КНКМ ФКВКЬ/КІ

Б

квк

Найменуванняголовного розпорядника,
відповідального виконавця, бюджетної програми або
напряму видатків
згідно і типовою відомчою/ТПКВКМі; /
ТКВКБМС

Д е пар т и м с и т житлово-комунального господарства
енергетики т и інфраструктури ОДА

Спеціальний фонд

Загальний фонд
) них
видатки
розвитку

у тому числі
бюджет
розвитку

з них
видатки
споживання

Р азо м

видатки
розвитку

Усього

видатки
споживаний

6 720 500,00

6 720 500,00

6 720 500,00

оплата праці

комунальні
послуги та
енергоносії

Усього

оплата праці

комунальні
послуги та
енергоносії

1216000

6000

Ж итлово-комунальне господарство

12(1 500,00

120 500,00

120 500,00

1216080

6080

Реалізація державних та місцевих житлових програм

12(1 500,00

120 500,00

120 500,00

1216084

6084

120 500,00

120 500,00

120 500,00

1217600

7600

6 600 000,00

6 600 000,00

6 600 000,00

1217640

7640

6 600 000,00

6 600 000,00

6 600 000,00

0610

Витрати, пов’язані з наданням та
обслуговуванням пільгових довгострокових
кредитів, наданих громадянам на
будівництво/реконструкцію/придбання житла

Ін ш і програм м т а заход и , п о в'я зан і з еко н о м іч н о ю
д ія л ь н істю
0470
Заходи з енергозбереження
/180107

1500000

Департамент будівництва, містобудування та архітектури
ОДА

72 247 771,00

72 247 771,00

144 168 148,0(1

144 168 148,00

144 168 148,00

216 415 919,00

1510000

Д е п а р т а м е н т будівництва, містобудування т а ар хітек ту р и
ОДА

72 247 771,00

72 247 771,00

144 168 148,01)

144 168 148,00

144 168 148,00

216 415 919,00

1517300

7300

72 247 771,00

72 247 771,00

144 168 148.01)

144 168 148,00

144 168 148,00

216 415 919,00

Будівництво об'єктів соціально-культурного
призначення

38 655 014,00

38 655 014,00

38 655 014,00

38 655 014,00

Б у д івн и ц т во та р егіон ал ьн и й р о зви ток

1517320

7320

0443

1517322

7322

0443

Будівництво медичних устан ов т а закладів

28 582 102,00

28 582 102,00

28 582 102,00

28 582 102,00

10 072912,00

18 422 254,00

10 072 912.00

10 072 912,00

1517323

7323

0443

Будівництво установ т а закладів соціальної
сфери

1517330

7330

0443

Будівництво інших об'єктів соціальної та
виробничої інфраструктури комунальної
власності

24 800 000,00

24 800 000,00

24 800 000.00

24 800 000,00

1517340

7340

0443

Проектування, реставрація та охорона пам'яток
архітектури

2 259 454,00

2 259 454,00

2 259 454,00

2 259 454,00

1517361

7361

0490

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

11 303 280,00

11 303 280,00

11 303 280,00

11

1517367

7367

0490

59 120 500,00

59 120 500,00

59 120 500,00

59 120 500,00

1517370

7370

0490

8 1)29 900,0(1

8 029 900,00

8 029 900,00

80 277 671,00

Виконання інвестиційних проектів в рамках
реалізації заходів, спрямованих на розвиток
системи охорони здоров'я у сільській місцевості
Реалізація інших заходів щодо соціальноекономічного розвитку територій

72 247 771,00

72 247 771,00

303 280,00

1900000

У п р ав л ін н я д орож н ього го с п о д а р с тв а О Д А

8.19 960 900,00

839 960 900,00

839 960 900,00

IV10000

Управління дорожнього господарства ОДА

839 960 900,00

839 ПО 400,00

839 960 900,00

839 960 900.00

839 960 900,00

839 960 900,00

1917462

2400000

7462

0456

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

Д е п а р т а м е н т а гр о п р о м и сл о во го р о зв и т к у , ек о л о гії т а
природних р есу р сів О ДА

8 500 000,00

8 500 000,00

92 500,00

92 500,00

8 592 500,00

7

Код програмно
класифікації
Код
Код
видатків та
НІКНКМ ФКИКБ/К1
кредитування
в
КНК
місцевих
бюджетів

2410000

Найменування головного розпорядника,
відповідальної о виконавця, бюджетної програми або
напряму нилаткі»
згідно з типовою відомчою/ТПКВКМБ /
ТКВКБМС

Д еп а р т а м е н т агропромислового розвитку, екології т и
природних ресурсів ОДА

Загальний фонд

Спеціальний фонд

з них
Усього

видатки
споживання

8 500 000,00

К 500 000.00

оплата праці

3 них
комунальні
послуги та
енергоносії

видатки
poieumKv

у то м у ЧИСЛІ

Усього

б ю дж ет
розвитк у

видатки
споживаная

оплата прані

комунальні
нослуї и та
енергоносії

видатки
розвитку

Р азо м

92 500,0«

92 500,00

8 592 500,00

92 500,0«

92 500,00

8 592 500,00

2417100

7100

С ільське і лісове господарство, рибне господарство та

8 500 000,0«

8 500 000,00

2417110

7110

0421 Реалізація програм в галузі сільського
/160903 господарства

3 50(1 «00,00

3 500 000,00

3 500 000,00

2417111)

7ПО

3 500 000,00

3 500 000,00

3 500 000,00

2417130

7130

0421
Здійснення заходів із землеустрою
/160101

2417150

7150

0422 Реалізація програм у галузі лісового
/160903 господарства і мисливства

2417150

7150

0421

0422
160903

Обласна програма розвитку особистих селянських т а
фермерських господарств, кооперативного руху на сені т а
дорадництва па 2016-2020 роки

Обласна програма розвитку лісового і мисливського
господарства в лісах, які пагінні н постійне користування
ВОКСЛП "Віноблагроліс ", підвищення іісистості t
озеленення населених пунктів області т а використання
об'єктів тваринного чвіту у культурно-освітніх т а
виховних цілях па 2017-2021 роки

92 500,00

92 500,00

92 500,00

5 000 000,00

5 000 000,00

5 000 000,00

5 000 000,00

5 000 000,00

5 «0« 000,00

2500000

Департамент міжнародною співробітництва та регіонального
розвитку ОДА

27 730 000,00

27 730 000,«0

61 832 000,00

61 832 000,00

89 562 000,00

2510000

Д е п а р т а м е н т м іжнародного сп івробітн иц тва т а
регіонального р озви тку ОДА

27 730 000,00

27 730 000,00

61 832 000,00

Ы N32 000,00

89 562 000,00

25 490 000,00

25 490 000,00

25 490 000,00

1 890 000,00

1 Х90 000,00

1 890 000,00

000 000,00

600 000,00

600 000,00

2517600

7600

2517610

7610

2517620

7620

2517622

7622

Інші програми та заходи, пов'язані з економічною
діяльністю
041 1 Сприяння розвитку малого і середнього
/1X0404 підприємництва
Розвиток готельного господарства та туризму
0470

2517690

7690

2517693

76«

0490

769.?

1)490

2517300

7300

2517370

7370

2518300
2518330

8300
8330

Р еалізація програм і заходів « галузі ту р и зм у т а
к у р о р тів

Інша економічна діяльність
Інші заходи, пов'язані з економічною діяльн істю
у пі ч.:

600 000,00

600 000,00

600 000,00

23 000 000,00

23 000 000,00

23 000 000,00

23 «00 000,00

23 000 000,00

23 000 000,00

Обласна програма підтримки утримання oô ‘актів спільної
в ласності територіа льних громад області

3 000 000.00

3 000 000,00

3 000 000,00

Будівництво за регіональний розвиток

2 24« «0«,««

2 24(1 000,00

2 24(1 000,00

0490

Реалізація інших заходів щодо соціальноекономічного розвитку територій

2 240 00«,00

2 240 000,00

2 240 000,00

0490

Програма економічного і соціального роти тну Вінницької
об ласті на 2019 рік

1 470 000,0«

/ 470 0011,00

1 47« 000,0(1

0490

Програма розвитку міжнародного т а транскордонного
співробітництва на 2016-2020 роки

770 000,00

770 000.00

770 000,00

Охорона навколиш нього природного середовища
0540

Інша діяльність у сфері екології та охорони
природних ресурсів

61 832 000,0«

61 К32 000.00

61 832 000,00

61 832 00«,0(І

61 832 000,00

61 832 000,00

2900000

Д еп ар там ен т ц и віл ь н о го зах и ст у О ДА

10 635 000,00

10 635 «00,00

2 (145 000,00

35 000,00

10 635 000,00

2910000

Д е п а р т а м е н т цивільного зах и сту ОДА

10 635 000,00

10 635 000,00

2 045 000,00

35 000,00

10 635 000,00

к

Кол нрої рамної
класифікації
видатків та
крслитунашія
місцевих
бюджетів

Код

тпквкм
к

Код
ФКВКЬ/КІ

кнк

Найменування головною розпорядника,
відповідального виконавця, бюджетної програми або
напряму видатків
згідно з типовою відомчою/ТПКВКМБ /
ТКВКБМС

З ахи ст н аселени и і тери тор ії! від н ад зви ч ай н и х
2918100

8100

2918110

8110

си туацій т ех н о іен н о го т а природн ого х а р а к т е р у

Спеціальний фонд

Загальний фонд

з них

і них
видатки
розпитку

у тому числі
бюджет
розвитку

видатки
споживання

комунальні
послуги іа
енергоносії

видатки
розвитку

Р азо м

Усього

видатки
споживання

оплата праці

комунальні
послуги та
енергоносії

10 635 000,(10

10 635 000,00

2 045 000,00

35 000,00

10 635 000,00

10 635 000,00

10 635 000,00

2 045 000,00

35 000.00

10 635 000,00

Усього

оплата праці

Заходи із запобігання та ліквідації
0320

надзвичайних ситуацій та наслідків
стихійного лиха

2300000

Д епартамент інформаційної діяльності та комунікацій з
громадськістю ОДА

10 271 400,00

10 271 400,00

10 271 400,00

2310000

Д е п а р т а м е н т інформаційної діяльності т а комунікацій з
громадськістю ОДА

10 271 400,00

10 271 400,00

10 271 400,00

10 271 400,00

10 271 400,00

10 271 400,00

4 798 000,00

4 798 000,00

4 798 000,00

2318400
231X 410

Х4І0

231X 420

Х420

3700000
3710000
3718000

0830
/1 2 0 0 0 0
0830

3718700

8700

9000

3719100

9100

3719130

9130

3719200

9200

9210

Фінансова підтримка засобів масової інформації
Інші заходи у сфері засобів масової інформації
Д е п а р т а м е н т ф ін а н с ів О Д А
Д еп а р т а м е н т фінансів ОДА
Інша діяльність

8000

3719000

3719210

Засоби масової інформації

8400

0133

| Резервний фонд
М іжбюджетні гранеферти

Дотації з місцевого бюджету іншим бюджетам

0180

Дотація з місцевого бюджет у на здійснення
переданих з державного бюджету видатків з
утримання закладів освіти та охорони здоров'я за
рахунок відповідної додаткової дотації з
державного бюджету
Субвенції з місцевого бюджету іншим
місцевим бюджетам на здійснення програм
соціального захисту за рахунок субвснцій з
державного бюджеіу

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, поводження ч
побутовими відходами (вивезення побутових
відходів) та вивезення рідких нечистот, внесків
за встановлення, обслуговування та заміну вузлів
комерційного обліку води та теплової енергії,
абонентського обслуговування для споживачів
комунальних послуг, т о надаються у
багатоквартирних будинках за індивідуальними
договорами ча рахунок відповідної субвенції з
державного бюджету

5 473 400,00

5 473 400,00

5 473 400,00

5 151 459 806,00

5 116 436 506,00

5 151 459 806,00
7 000 000,00
7 000 000,00
5 144 459 806,00

5 116 436 506,00

28 023 300,00
28 023 300,00

5 116 436 506,00

28 023 300,00

389 466 006,00

389 466 006,00

389 466 006,00

389 466 006,00

389 466 006,00

389 466 006,00

4 688 058 200,00

4 660 034 900,00

1 763 26(1 600,00

1 763 260 600,00

28 023 300,00

5 151 459 806,00
5 151 459 806,00
7 000 000,00
7 000 000.00
5 144 459 806,00

4 688 058 200,00

1 763 260 600,00

9

Код ііроірлмно
класифікації
Кпл
Код
видатків гл
ТІІКВКМ ФКВКІЖІ
кредитування
і;
квк
місцевих
бюджетів

3719220

3719230

3719250

9220

9230

9250

0180

0180

0180

Найменування головною розпорядника,
відповідального виконавця, бюджетної програми або
напряму видатків
згідно і типовою відомчою/ТПКВКМБ /
ТКВКБМС
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

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
інвгшідністю І чи 11 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

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, підтримку малих групових будинків
за рахунок відповідної субвенції з державного
бюджету

Загальний фонд

Спеціальний фонд

3 них
у тому числі
бюджет
розвитку

з них
Р азо м

Усього

«идатки
споживання

300 336 200,00

300 336 200,00

300 336 200,00

2 551 136 100,00

2 551 136 100,00

2 551 136 100,00

45 302 000,00

45 302 000,00

45 302 000,00

оплата праці

комунальні
послуги та
снсргоносії

видатки
розвитку

Усього

видатки
споживання

оплата праці

комунальні
послуги та
енергоносії

видатки
розвитку

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, дітей
позбавлених батьківського піклування, осіб з їх
числа за рахунок відповідної субвенції з
державного бюджету

3719300

9300

0180

Субвенції з місцевого бюджету іншим
місцевим бюджетам на здійснення програм у
і алузі освіти за рахунок субвенцій з
державного бюджету

8 071 400,00

К 071 400,00

8 071 400,00

3719330

9330

0180

Субвенція з місцевого бюджету на надання
державної підтримки особам з особливими
освітніми потребами за рахунок відповідної
субвенції з державного бюджету

8 071 400,00

8 071 400,00

8 071 400,00

2Н 023 300,00

28 023 300,00

28 023 300,00

К)

Код проірнмно
класифікації
Код
Код
видатків ти
ТІІКНКМ ФКВКЬ/К'І
кредитування
К
кнк
місцевих
бюджет ін

3719400

3719410

Субвенції з місцевого бюджету іншим
місцевим бюджетам на з д і й с н е н н я програм та
заходів у галузі охорони здоров'я за рахунок
субвенції« з державного бюджету

9400

9410

3719460

9460

3719700

9700

3719770

9770

Найменування головного розпорядника,
відповідального виконавця, бюджетної програми або
напряму видатків
л ідно і типовою відомчою/ТІ ІК И К М Ь /
ТКВКБМС

0180

0180

0180

Субвенція і місцевого бюджету на здійснення
переданих видатків у сфері охорони здоров'я за
рахунок коштів медичної субвенції

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

Субвенції 3 місцевою бюджету іншим
місцевим бюджетам на здійснення програм та
заходів за рахунок кош тів місцевих бюджетів
Інші субвенції з місцевого бюджету
В сього

Заступник голови обласної Ради

Загальний фонд

Спеціальний фонд
3 них

3 них

у тому числі
бюджет
розвитку

Г азо м

Усього

видатки
споживання

41 212 500,00

41 212 500,00

41 212 500,00

З І 017 400,00

31 017 400,00

31 017 4 0 0 ,0 0

10 195 100,00

10 195 100,00

10 195 100,00

17 651 700,00

17 651 700,00

17 651 700,00

17 651 700,00

17 651 700,00

8 196 677 952,00

8 161 654 652,00

оплата праці

комунальні
послуги та
енергоносії

видатки
розвитку

Усього

видатки
споживання

оплата праці

комунальні
послуги та
енергоносії

видатки
розвитку

17 651 700,00
8.15 589 691,00

97 484 936,00

28 023 300,00

1 218 900 324,00

158 629 648,00

201 507 150,00

32 893 842,00

8 017 371,00

1 017 393 174,00

9 415 578 276,00

І.В.Хміль

Д одаток № 4
до рішення 36 сесії обласної Ради 7 скликання
від 04 грудня 2018 року № 703

Кредиту каміні обласного бюджету у 2019 році
_______________________________________________________________________________________________________________ гри.
Код програмної
класиф ікації
вида т и га
кредитування
місцевих

Код
ГІ1К В К М Б /

К о яФ К В К Ь 1

Т К В КБМ С 3

бю д ж етів1

Найменування головного розпорядника,
відповідального виконавця, бюджетної програми
або напряму видатків
Загальний фонд
згідно з типовою відомчою/ТПКВКМБ /
ТКВКБМС

Н ад ан н я к р е д и тів
Спеціальний фонд

усього

у тому
числі
б ю д ж ет
розвитку

П о в е р н е н н я к р е д и т ів
Спеціальний фонд
Разом

Загальний
фонд

усього

у т о м у числі
б ю д ж ет
розвитку

К р е д и т у в а н н я,у с ь о г о
Спеціальний фонд

усього

у то м у числі
б ю д ж ет
розвитку

7 540 000,00

-4 107 505,00

-4 561 800,00

3 432 495,00

Разом

Загальний фонд

Разом

1200000

Департамент житлово-комунального господарства, енергетики та
інфраструктури ОДА

7 540 000,00

454 295,00

0,00

7 994 295,00

0,00

-4 561 800,00

-4 561 800,00

-4 561 800,00

1210000

Д е п а р т а м е н т житлово-комунального господарства, енергетики т а
ін ф раструктури ОДА

7 540 000,00

454 295,00

0,00

7 994 295,00

0,00

-4 561 800,00

-4 561 800,00

-4 561 800,00

7 540 000,00

-4 107 505,00

-4 561 800,00

3 432 495,00

7 994 295,00

0,00

-4 561 800,00

0,00

-4 561 800,00

-4 561 800,00
-4 561 800,00

7 540 000,00

7 994 295,00

-4 561 800,00
-4 561 800,00

7 540 000,00

-4 107 505,00
-4 107 505,00

-4 561 800,00
-4 561 800,00

3 432 495.00
3 432 495,00

2 454 295,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2 000 000,00

454 295,00

0,00

2 454 295,00

2 454 295,00

0,00

2 000 000,00

454 295,00

0,00

2 454 295,00

0,00

0.00

0,00

0,00

0,00

0,00

-4 561 800,00

-4 561 800,00

978 200,00

1218000
1218800

8000
8800

Інша діяльність
Кредитування

7 540 000,00
7 540 000,00

454 295,00
454 295,00

0,00
0,00

1218820

8820

П ільгові довгострокові кредити молодим сім'ям та
одиноким молодим громадян на будівництво/придбання
житла та їх повернення

2 000 000,00

454 295,00

0,00

2 000 000,00

454 295,00

1218821

8821

1060

Надання кредиту

1218822

8822

1060

Повернення кредиту

1218860

8860

Ьюджетні позички суб'єктам господарю вання та їх
повернепня

5 540 000,00

1218861

8861

0490

1Іадання позичок

5 540 000,00

1218862

8862

0490

Повернення позичок

0,00

0,00

5 540 000,00

0,00

-4 561 800,00

-4 561 800,00

-4 561 800,00

5 540 000,00

0,00

5 540 000,00

0,00

0,00

5 540 000,00

-4 561 800,00

-4 561 800,00

-4 561 800,00

0,00

-4 561 800,00

-4 561 800,00

-4 561 800,00

5 540 000,00
0,00

2400000

Департамент агропромислового розвитку, екології та природних
ресурсів ОДА

19 000 000,00

1 600 000,00

0,00

20 600 000,00

0,00

-5 018 100,00

-3 418 100,00

-5 018 100,00

19 000 000,00

-3 418 100.00

-3 418 100,00

15 581 900,00

2410000

Д е п а р т а м е н т агропромислового розвитку, екології т а природних
ресурсів ОДА

14 000 000,00

1 600 000,00

0,00

20 600 000,00

0,00

-5 018 100,00

-3 418 100,00

-5 018 100,00

19 000 000,00

-3 418 100,00

-3 418 100,00

15 581 900,00

2418000

8000

Інша діяльність

19 000 000,00

1 600 000,00

0,00

20 600 000,00

0,00

-5 018 100,00

-3 418 100,00

-5 018 100,00

19 000 000,00

-3 418 100,00

-3 418 100,00

15 581 900,00

2418800

8800

Кредитування

19 000 000,00

1 600 000,00

0,00

20 600 000,00

0,00

-5 018 100,00

-3 418 100,00

-5 018 100,00

19 000 000,00

-3 418 100,00

-3 418 100,00

15 581 900,00

2418830

8830

Доні ос і рокові креди ти індивідуальним забудовникам
житла на селі та їх повернення

11 000 000,00

1 600 000,00

0,00

12 600 000,00

0,00

-1 600 000,00

0,00

-1 600 000,00

11 000 000,00

0,00

0,00

11 000 000,00

1 1 000 000,00

1 600 000,00

2418831

8831

1060

Падання кредиту

2418832

8832

1060

1Іовернення кредиту

2418840

8840

2418841

8841

1060

Падання кредиту

2418842

8842

1060

Повернення кредиту

2418860

8860

Ькіджетні позички суб'єктам господарю вання та їх
повернення

2418861

8861

0490

1Іадання позичок

2418862

8862

0490

Повернення позичок

Д овгострокові кредиіи громадянам на будівн иц тво/
реконструкцію / придбання житла га їх повернення

Всього

Заступник голови обласної Ради

12 600 000,00
-1 600 000,00

0,00
6 000 000,00

0,00

0,00

6 000 000,00

6 000 000,00

0,00

2 000 000,00

0,00

0,00

2 000 000,00

2 000 000,00

0,00

26 540 000,00

2 054 295,00

0,00

28 594 295,00

0,00

1 600 000,00

0,00

0,00

-1 600 000,00

0,00

12 600 000,00
-1 600 000.00

-1 000 000,00

-1 000 000,00

5 000 000,00

-1 000 000,00

-1 000 000,00

6 000 000,00

0,00

6 000 000,00

0,00

0,00

6 000 000,00

-1 000 000,00

1 000 000,00

-1 000 000.00

0,00

-1 000 000,00

-1 000 000,00

-1 000 000.00

-2 418 100,00

-2 418 100,00

-2 418 100,00

2 000 000,00

-2 418 100,00

-2 418 100,00

-418 100,00

0,00

2 000 000,00
0,00

11 000 000,00

-І 000 000,00

6 000 000,00
0.00

0,00
-1 600 000,00

2 000 000,00

0,00

0,00

2 000 000,00

-2 418 100,00

-2 418 100,00

-2 418 100,00

0,00

-2 418 100,00

-2 418 100,00

-2 418 100,00

-9 579 900,00

-7 979 900,00

-9 579 900,00

26 540 000,00

-7 525 605,00

-7 979 900,00

19 014 395,00

І.В .Х м іль

Додаток № 5
до рішення 36 сесії обласної Ради 7 скликання
від 04 грудня 201К року №703
МіжГжіджстні тран сф ерти В ін н и ц ьк о ї о об л ас н о го бю дж ету н а 2014 р ік
Трансферти інш им бюджет ам
субвенції
доіаціи на:
іиі

ВІІНЛЙГу ДОПОМОЇ Исім'ям ‘1ДІТІ>МІ!.

Код бюджету

Ниши Minimum (ікіджеіу
адмінісіраіивноігриііфіїї.іі.наї одиниці

2
м. Вінниця
м Жмеринка
м Кож ин
м Ладнжнн
м Мої илів-І Іодільеькнй
м Хмільник
Ьарсі.кнй район
Ьерніадський район
ВІННИЦЬКИЙ район
1 айсинськнй район
Жмеринський район
ІллінснькиЙ район
Калннінський район
Коїм пінський район
Крнжоніїїьськіїй район
Линоненькнй район
Лі пінський район
Мої илів-І Іодільеькнй
1121! 20СИКХМІ район
•
0220)000000
02302000000
02203000000
02204000000
0220S(K>0000
02206000000
02^01000000
02302000000
02303<НКХХН)
021П4(ХИКХИІ
ОЛОУХИНХХІ
0230МХННЮ0
02307000ІКЮ
0230ХГКЮП00
О2309оооооо
о? г кмнккнм»
02311000000

Муронанокури ловецький
02313000000 район
023І4ІКХИЮ0 1Іемнрівський район
0231 МЮОНІЮ Ординський район
02 ЗІбООООПО 1Іііііаіісі.кий район
02317<НЮ000 1loi реОінцснський район
огзіжмюооо ГеїшшькиЙ район
023І90ІЮ000 1нврівський район
02320000000 1омаїпнідьськнй район
II? 32100000(1 Тросі яисцький район
(І232200ШКХІ І ульчинськнй район
02323000000 Хмільницький [НІЖНІ
023241)00000 Чернівецький район
ОД32МКЮП0О Чсіслміииький район
02326000000 Миргородський район
023270000011 Ямнільськнй район
0250100000(1 отг. м. Калинівка
0250200000(1 <>і і .с ( тудсна
02503000<ХЯІ ОТІ М. ІЛІІІИЦІ
0250400IIIKXI отг cm Вапнярка
0250MXXXXXI оті м. Ьар
02Ч*МХХИИХ> отг м Іісмирін
0-N0/IHX«MK> оті м Гуш .чніі
0?V>MlflOOOO о п емт Вороіюниця
02МММКХХЮ о іг емт Даіпів
02V lOtMKXHl »її смтСиткінні
(I25I200IKXXI н і емт Томаїннілі.
07513000000 ПІ СМТ ІІІІІНКІН
02.M 4000ІЮ0 оті с. Ьабчннні
02ММЮ0000 пт є Жданінпі
02ММИХХИК» отг с. Джулинка
02M 7000000
ОЗМНОООООО тіт с. Мсльниківні
il.1• .•.<ки:• >::i : н г с І’айюрод
025200ІНЮ00
О25?юоікххі
її’’- і л>:и:• •:і
<I?S • tlXXHMXl
0? <24000000
025?М1000(Ю
02S2WMXXMK'
02527000000
02S2X(MKX4iO
!».’> »‘ХННЧХН!

>і і с Ссвсрннівка
П Г С ( 'ОКИРИІІІІІ
VII с. Мурафа
отг е. Якуніинш
оті с Купка
оті с. ІІІпяхона
он с. івііінн
отг емт 1 пухівці
тп е Стара Принука
п г їм і Кращай

ниіишіу держані ні соціальної допомоги

манн ь права на пенсію, особам і
ІІІІШПДНІСГІО. ДІГИМ 1ІІШШНЛНІСГИ),
і имчасоиої державної допомиі н ді і яv
ідіМснсння
тимчасової державної соціальної допомої н
ПСрСДЯННХ \
непрацюючій особі, яка досягла тягальною
державного
пенсійною піку, але не набула прана на
бюджету НИДЛІКІНч
пенсійну иип:.а іу. допомої и по до: ляду іа
уфимаиня закладів
особами ч інвалідністю 1чи II :руїні
«сні і и іа оялрони
внаслідок психічної» рочляду.
чдоров'я
компенсаційної вишили непрацюючім
праце їда: ній особі, яка доглядш іа особою
і інвалідністю 1ірупи, а іакож іа особові,
яка досяі ла R0 річного піку ча рахунок
відповідної субвенції і держанной) бюджету
3
40 254 956.00

11 617 016.00
17 866 688.00
18 790 491.00
14 .378 594,00
9 819 572.0(1
.3 464 242.00
9 450 2X2.00
12 107 063.00
9 (ЮХ 232.00
10 962 076.00
12 693 184.00

4
482 175 500.00
73 474 400,00
32 770 300,00
27 182 700,00
45 0X2 600.00
34 134 200.00
113 506 700.00
98 441 500.00
132 400 100.00
74 67Х 100.00
65 906 200,00
60 22Х 600,00
101 013 300.00
77 917 900.00
39 463 300.00
61 127 900.00
57 099 200.00

10 162 292.00
7 978 834.00
4 668 651.00
4 755 476.00
5 757 999.00
9 226 099.00
Н .389 631.00
9 015 082.00
5 526 949,00
8 200 920.00
9 274 785.00
10 437 661,00
6 332 310,00
7 010 281.00
18 607 555.0(1
13 333 028.00
5 958 646.00
1 026 404.00
5 146 203.00
2 902 901.00
6 245 286.00
4 626 410.00
5 482 490.0(1
2 854 353.00
3 163 001.00
1 019 212.00
1 694 479,00
1 641 856.00
880 202.00
897 627.00
2 068 980.00
449 663.00
729 416,00
1 360 876,00
1 І6Х 517.00
2 286 047,00
1 030 852,00
3 510 631,00
1 062 938.00
2 518 345,00
1 475 483.00
765 021.00
1 972 585.00

кібс'їнсчсініи багькам-вихонлтслям і
прийомним Оаіькам чі надання
соціальних пос.іуі у диіячих будинках
сімейний» шну та прийомних сім'ях іа
нриініиіюм "іронії кодігть іа дитиною',
оплату послуг іч гдійснення патронату
нм дні иною та виплату соціальної
допомої к на уіримаїшн диіинн н сім'ї
паїроняїнош кнхопаїсмя. нідфимку
малих іруноних будинків іа рахунок
відоовідної субвенції і держанного
бюджету

Я.ІІ.НОМ) фонду на:
II тому ЧИСЛІ

надання пільг та житлових субсидій населенню
па оплату слектроенсрі н природного гя іу.

в юму числі

проектні. бу,1ІНС.ТЬНП
иідшкодувяння
ремонт ні роботи
на компснсяціїін
нодовідведення. квартирної плані (уіримання
вартості
придбання житла та
будинків і споруд та нрибудинкоініх територій) наданняпільї та житлових
виплати
II» компенсацій!!
лікарських
примкнень для роїиигку
управління баїапікваріирним будинком,
інвалідам на
субсидій населенню на
тясобів для
на ііільіоііс
сімейних та інших фпрм
відшкодування
бен іин, ремонт,
поводження і побутовими юдкодами (иииеіення
придбання гнердіно та
пільговий ирої і;
лікування
медичне
иихпиания, наближених д< ІИПІІ субвгніїГі 1
іехобслуговуван
рідкого пічного побутоною
побуюних мідходіи) іа пиаеіення рідких
окремих
окремих
обслуговування
обласної о
сімейних, іа мііе течения
палима і скрапленої о тчу «а
нечисті, инескін ча встановлення,
клгеї орій
іяхиоришань іа
іромддяп. ЯКІ
учасників
бкаже і у
жиглом дігей-сирії, дігей
явшірянспоргу
рахунок тдініаідної
обслуговування та іаміну муїлін комерційного
іромлдян на
рахунок
постраждали
бойових дій та
ііоібаалсних батькіиськом
га фанспортие
субвенції і держанного
оііліку поди га теплової енергії, абонентського
МІЖМІСЬКИХ
відповідної
внаслідок
інвалідів війни
пік лунання, осіб і їх числа
внуфіпінмкіблас
обслуговування,
бюджету
обслуговування дня споживачів комунальних
Чорнобильської
іа рахунок відповідної
встановлення
послуг, що надаються у баїаюкнаргирних
них маршруїах
державного
катастрофи
субвенції і державної о
інвалідшсгк» в
(іудинках ча індииідуальними договорами ча
іаіальною
бюджету
(шифоні»
наслідок війни)
бюджету
інвалідам 1та II
рахунок відповідної субнеиції і державного
користування
ірун
бюджету

9
1313 000,00
2 014 200.00
525 000,00
742 700.00
1 2S8 900.00
1 746 100.00
3 021 300.00
1 Х50 500.00
1 3X2 200,00
99? (КН).(Ю
1 148 100,00
2 1X2 900,00
478 400.00
1 124 200.00
755 300.00
569 000.00
1 384 800.00

*
411 766 800.00
53 517 800.00
27 240 100.00
12 105 700,00
35 322 200.00
45 1X6 500,00
70 045 000,00
42 832 400,00
89 749 200,00
Х9 495 600.00
36 959 300,00
29 686 600.00
81 634 800.00
67 076 500.00
X 838 900.00
57 860 100.00
45 672 (КН).ОО

7
445 500,00
699 600,00
423 000.00
277 100,00
984 300,00
147 900.00
ІЗ 314 500.00
25 8X6 700,00
4 955 900,00
4 Х62 500,00
7 067 (К)О.ОО
10 444 600.00
3 762 000.00
3 0X0 500.00
12 552 300.00
4 500 400.00
7 445 400.00

45 043 000.00

2 266 000.00

7 255 300.00

14 801 400,00

48 105 500.00
84 191 400.00
35 039 500.00
33 148 800.00
60 179 900,00
47 762 600.00
70 753 OÛO.OO
56 542 900.00
44 121 700.00
87 02б 100.00
60 017 800,00
32 944 500,00
40 418 900.00
111 525 800.00
67 712 200,00

858 600.00
1 133 000.00
1 57.3 600,00
125 900,(К>
1 989 000.00
9X1 900.00

5 993 000.00
79 285 500,00
23 643 500.00
4 754 900,00
39 321 500,00
41 823 100,00
38 842 000.00
42 036 000,00
40 998 700,00
64 217 600.00
45 840 300.00
ІЗ 195 400.00
3 929 100.00
49 514 700.00
7 620 500.00

14 869 300.(К)
11 058 600.00
6 256 000.00
12 552 800.(81
X 766 700.00
7 362 900.00
4 994 400,00
5 815 400.00
3 14Х 800.00
8 326 900.00
2 759 700,00
33 208 400.00
14 632 500.00
22 115 700.00
28 X I7 500,(8)

2 391 900.00
1 800 200.00
333 600.00
892 500.00
1510 700.00
446 900.00
556 400.00
1 7X6 3<И).(К)
1 161 9(Н).00

я

10

II

U

1 393 000,00
21 800,00
17 000,00
58 600,(8)
9 200,(8)
56 000,(8)
25 600.(81
26 000.00
110 700,(8)
59 600.00
10 900.(8)
13 400.00
53 9(8),(8)
12 100,(8)
10X00,00
9 2(81.00
33 500.(81

186 (КК).(Ю
28 500,00
16 300,00
12 500.00
14 000,(8)
20 5(81,00
21 (881.00
22 900,00
30 800,00
1 1 500.00
13 600,00
16X00,00
18 700,00
14 2(Н).(8)
I I 100.(81
IX 500.00
23 400.00

137 200.(8)
32 900,00
12 600,00
12 400,00
33 400,(8)
19 500,(8)
16 300,(8)
27 600.00
78 000,00
15 800,00
42 000.00
17 300,00
51 700.(8)
10X00,00
7 КЮ.(Н)
20 900,00
67 ХОО.ОО

30 700.00

6 700.00

I I 100,00

55 400.00
107 300.00
29 700.(8)
44 600.00
61 2(Х).(К>
43 900,00
93 7(81.(81
170 000.00
57 600.00
377 800,00
69 400,00
35 800.00
87 200.00
126 100,00
13 200.00
0,(8)
0.00
(^00
0.00

8 500,00
70 900,00
7 900.(8)
8 400,00
23 200,(8)
15 100,(8)
20 (КИ).(К)
1ЗО 300,00
16 300.00
292 9(8),(8)
9 800,00
12 100,00
71 100,00
34 500,00
13 000,00

11 200,00
21 300.00
9 700.00

'-10ЧНЦ+1Э
1 716 200.00
83 2(К),(К)
45 900,(8)
83 500.00
56 600.00
96 000.00
62 900.00
76 500.00
219 500.00
86 900,00
66 500.(8)
47 500.00
124 300.00
37 КК).(Н)
29 0(81.00
4Х 600.00
124 700.(81

3 000,00
14 700,(8)
9 800.(81
4 800.(8)
16 200,00
13 800,00
24 500.0(1
16 500,00
1б 800.00
10 200,00
13 400,00
21 200.(8)

.............. "

-

-------------------------------

-

------------

"

-........

.................. — “

"

'

-

...

.... --- ..

.

--

-

.......

0.00
0,00

-... -

-

15

1*-І7+І>

1 647 (881,(8)
0,00
116 400,00
92 400,00
210 200,00
0,00
354 900.00
336 200.00
430 500,(8)
425 000,00
428 000.00
82 600,00
316 000,(8)
322 100.(81
27.3 500.(8)
233 200.00
246 600.00

12 900,00

0,(8)

329 200,00

0.00

35 700,00
15 100,00
12 100.00
33 200,(8)
23 300,00
19 0(8),(8)
68 9(8),(8)
23 500.(8)
27 500.00
60 400.00
43 100.(81
6 900.00
5 900.00
78 200.00
9 000,00

0.(8)
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0,00
0.00
0,00
0.(8)
0,00
0,00
0.(8)
0.00
0.00

144 4(81.(81
310 400.00
173 800.00
Х4 300,00
264 5(81.00
221 300.00
216 300.00
125 600.00
243 500.00
329 300,00
412 600.00
177 300,00
170 .300.00
381 300,00
225 900,00
153 500,00
20 700,00
119 2(8),(8)
49 200.(81
0,(8)
113 900,00

349 900.00
547 900.00
282 400.00

_____ _____
----------------------

<мю
0.(8)
0,(8)
0.(8)
0.(8)
0.(8)
0.00
0,00
0.00
0.0(1
0.00
0.00
0.00
0.00
0,00
0.00
0,(8)
0,(8)

ІДіЙСІїеіІНЯ
переданих
видатків у сфер
охорони ідорои'
«арахунок
коштів мешчио
субвенції

М
0,00
0,00
0,00
0.00
0.00
0.00
0,00
0,(8)
0,00
0.00
0,(8)
0.00
0.(8)
0.00
0.0(1
0,00
0,00

0.00
0.00
0.00
------------------------------------------------------- --------------------------------------------------

14

на нидання
державної
підтримки
особам і
особливими
освітніми
потребами ча
рахунок
відповідної
субвенції 1
державного
бюджету

_____ _____ _____

0,(8)
0,(8)

II
І29 7ОТ 20000

0.00
281 900,00
1 1 14 700.00
0,00
915 900,(8)
865 500,00
1 145 800,00
754 000,00
1 101 100.00
648 100.00
833 5(8),(8)
1 013 200.(81
643 500.(8)
497 300.00
505 300.00

1 114 700.00

865 500,00

41X 800.00
37Х 200.00

617 100,00
892 500,(8)
881 5(8>.(Н>
266 300.00
350 100.00
925 900.00
44 1 800,00
0,00
0.00
0.(8)
0.(8)
0.(8)
0,(8)
0,(8)

73 000,00

0.00

0.00
47 4(8>.(Ю
46 6(81.(81
0.00
27 000,00
49 100.00

0,00
0.(8)

0,(8)
0,(8)
15 100,00
0.00
17 7(8),00
0,00
0,00
0.00
0,00
0,00
0.00
____0 ,0 0 ___

цільові видатки на
лікування хворих на
цукровий та нснукровий

дія іабетечения
витратними
матеріалами
(кардіовиробами)
хворих області в
комунальному
некомернійному
підприємству
"Вінницький
регіональний клінічниї
лікувально
діагностичний центр
серцево-судинної
патології*

-----------------------------------

3 2.36 (МІ1.00
1 169 326.00

-----------------------------------

2 I1NOKO.OO
1 472 N71.00

0,(8)
0.00
0.00

m 202 оо—

0.0(1
0.00
0.00
0.(8)
0,00
0.(8)
О.(К)

_____ _

0,00
0,00
0.00
0.00
0.00

1972 5К5.00

Грансферги іншим бюджічам
субвенції
доіаціи на:

К»,і йні.іжі ' і у

МЯШМ«1tl'll«'ІІІІІII Гі КІЛЖЄІЛ
•ЛМІІІІСірВІИИІІиІГрИНфІВІІ.ИНІ ІМИІІМІІІ

,
02530000000

2

іаі алі.ної о фонду на.

НІІІІІІ,11у ДОІІОМОІ и сім'я« 1 ДІ ІІ-МИ.
мллоиібеїіісченим сім'ям особам, які не
маю». прана на пенсію, особам і
інвалідністю, чііям 'і ііівалідністві,
тимчасової державної дономоіи дітям.
ідійснеиня
ТИМЧЯСОНОІ ДСржаВНОІ СОПІа.ІІ>ІІПІ ДОІІОМОІII
ПСрСДаНИХ »
непрацюючій особі, яки досягла чаїалмюю
державною
пенсійної« ніну, але ііс набула прана на
бюджету НИДЛ7КІН 1
пенсійну виплату. допомоги по доі ляду іа
УфНМІІІїНЯ іаклміа
особами і інналідшсію 1чи II групи
їм'HI III ти охорони
внаслідок психічною роияду,
їлоров'я
компенсаційної виплиіи непрапніючій
ііраііеі,и>■піп особі, яка доіляда« іа особою
і інвалідністю 1іруни, а також іл особою
яка лосятла ХО річною піну «а рахунок
відповідної субвенції і державною бюджету
і

4

ниплату державної соціальної' допомої а
на дітей сиріт іа діїей, потбаалених
батьківською піклування, іронюною
иібечпечеїшя батькам вихователям і
прийомним батькам іа надання
соціальних послуг у дитячих будинках
сімейною типу та прийомній сім'ях 1.1
принкипом "гроші ХОДЯТЬ ІІІ ЛИТННіЖі ".
палату Ііослуї п ідійснення патронаїу
налдигинові та аніїлату соціальної
доиомоїк на утримання дитини нсім’ї
нлгроімінопі нихпиаіеля. підтримку
малих іруноник будинкін ча рахунок
відповідної субвенції і держанноіо
бюджету
9

в тому числі
подання пільї та жит юних субсидій населенню
на оплату електроенергії, природною гачу
СфОСКТНІ. буДІВСЛЬНО
нідшкодунання
послуг тепло , водопостачання і
ремонтні роботи,
на к«>мнсііс.ашйш
вартості
ипд<інмиедсиия. кнортирної плати (утримання
придбання житла та
виплати
на компеніаііійні
лікарських
будинків і споруд та нрибудинкоаия територій). надання пільї та житлових приміщень дія рочнитку
інналідам
на
виплати
ч
а
ілсобін дтя
субсидій населенню на
управління баїетоивартиріїнч будинком,
иідшколунання
сімейних та інших <{юрм
пільювкй ироїиі
бсиїїін. ремоні.
лікуванна
придбання твердоюта
поводження і побутовими підходами (винечення
виконання, наближених до Інші субмеинії і
окремих
техобслуї онунаи
окремих
рідкою пічною ішбуїоною
нобутомих нідхо/.ін) та вимпення рідких
поховайна
обслуговування
обласної «і
сімейних, івчабсчпсчсння
каїеюрій
іачіиірюнліп. «а
падина і скрашеною іаіу <■< житлом дітсй-сиріт, дітей
нечистот, внесків іа испінон.існня,
учасників
громадян, які
агггогранснорту
ірочадян
на
рахунок
рахунок
відповідної
обс.іуюнуаання іа «аміну ауїлін комерційною
бойових дій та
ин іраж.и п
доібанлених банківською
га
транспорте
міжміських
відповідної
субвенції і держанною
обліку нодн та геї; юної «перііі. абонентською
ІІІВЯЛІДІН ВІГіІІИ
піклування, осіб ч їх числа
внутріїнньопблае
обслуговуиання.
субнсінін 1
бюджету
обслуюнуииння дня споживачів комуна н.них
Чорнобильської
іа рахунок відповідної
нстаноалення
них маршруїах
державноїо
послуг, піо иалаюіься у баїаіокнаргирнпх
інвалідністю в
катастрофи
і убненіїіі і державною
чаї альното
бюджету
оулниках ш іпдинілуаиміими доі опорами іа
наслідок війни)
бюджету
користування
інвалідам 1та II
рахунок відповідної субвенції і держанною
фуп
бюджету
«

1

Я

ч -ів « и м іт

2Х 023 300.00

0,00
0,00
0,«К)
0,00
0.00
0.00
13 213 200.00

2К 023 300,00

17 651 700,00

мі

Ч

1»

1.1

М

а тому числі
на надання
державної
підтримки
особам і
<чч>блинимн
ОСВІТНІМИ
поіребами іа
рахунок
відповідної
субвенції ч
державною
бюджету

ІДІЙСНСІІНЯ
переданих
аи.ілікін у сфері
охороні: ідоронн
іа рахунок
КОІІІЛН МСДИЧІІОІ
субвенції

1«

І0-І7.ІЯ

X 071 400.00

0,00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

для табетпечення

цільові виліпки на

цукровий та неііукроннй

17

матеріалами
(кардіовнробачи)
хворих області в
комуна,, і.йому
некочершйному
підприємству
'Ніннипький
реї шпальний клінічний
іікувальнодіаі ікн'тичний центр
серпеи«ьсудиIIІІОЇ
патології*
ІН

усього

w

оті с. Лука-Мсланкійська

0253100000(1
02532000000 o ti c. Росоша
02533000000
02534000000

Всьою
Заступник і <>.т н и обласної Ги,їй

2 755 203,00
1 156 108,00
1 034 435,00
5 76Х 308,00
642 671,00
2 43Х 711.00
3X9 466 006,00

50 000 000.00

3 0<К) 000,00

50 000 000,00

2 551 136 НИМИ)

45 302 000,00

1 763 260 600,00

300 336 200,00

0.00
0,00
25 400,00
112 700,00
0,00
0,00
13 213 200.00
2 662 000,00

69Х 500,00

1 07Х 000,00

ІЗ 213 200,00

10 195 100,60

8 071 400.00

ЗІ 017 400,00

2 755 203,00
І 156 10«,00
1059 835,00
5 ННІ 008,00
642 671,00
2 438 711,00
152 307 900,00
27 017 400,00

4 000 ІНИ),00

5 144 459 806,00
І.В .Х м іл ь

Додаток № 6
до рішення 36 сесії обласної Ради 7 скликання
під 04 грудня 2018 року № 703
Розподіл кош тів бюджету розвитку за об’єктами у 2019 році
______________________ ____________________________________________________________ _________________ ___________________________грн.

Код
програмної
класифікації
Код
видатків та ТПКВКМБ/
кредитуванн ТКВКБМС2
я місцевих
бюджеті в1

1
0100000
0110000
0110100

0110150

2

Назва головного розпорядника
коштів
Код
ФКВКБ/

ктквк

Найменування бюджетної
програми/підпрограми згідно з
Типовою програмною
класифікацією видатків та
кредитування місцевих бюджетів

3

4
В ін н и ц ька обл асн а рада

Виконавчий а п ар ат обласної ради
0100

0150

Д ер ж авн е у п р а в л ін н я

0111
/011116

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

Придбання швидкісних сканерів т а багатофункціонального пристрою
0110180

0180

0133

Інша діяльність у сфері державного
управління

Обладнання для модернізації системи "Рада", а том у числі: планшети, сервер,
безпровідні точки доступу, роутер, джерело безперебільного живлення,
ком утатор - мультиплексор
0600000
0610000
0611000

Д еп ар та м ен т о с в іт и і науки ОДА
Д еп ар там ен т освіти і науки ОДА
1000

О світа

Строк
Найменування об'єкта відповідно реалізації
до проектно-кошторисної
об'єкта (рік
документації
початку і
завершення)

5

6

Загальна
вартість
об'єкта,
гривень

7

Обсяг
видатків
бюджету
розвитку,
гривень

Рівень
будівельної
готовності
об'єкта на
кінець
бюджетного
періоду, %

8

9

1 133 500,00
І 133 500,00
1 133 500,00

49 500,00

49 500,00
1 084 000,00

1 084 000,00
4 382 000,00
4 382 000,00
4 382 000,00

1

2

3

0611090

1090

0960
/070401

4
Падання позаш кільної освіти
позашкільними закладами освіти, заходи із
позашкільної роботи з дітьми

5
- капітальні видатки

Вінницький обласний центр технічної творчості учнівської молоді - виготовлення проектно-кошторисної документації на
прибудову т а пунтк опалення
Вінницький обласний центр технічної творчості учнівської молоді - капітальний ремонт навчального корпусу (заміна даху)
Вінницький державний центр естетичного виховання учнів професійно-технічних навчальних закладів - придбання
комп'ютерної т а копіювальної техніки
Вінницький обласний центр туризму, спорту, краєзнавства т а екскурсій - продовження капітального ремонту даху
Вінницька обласна станція юних натуралістів - придбання компютерної техніки, пожежного гідранта, столярного станка
0611140

1140

0950
/070701

Підвищення кваліфікації, перепідготовка
кадрів закладами післядипломної освіти

- капітальні видатки

КВНЗ "Академія неперервної освіти" - завершення капітального ремонту приміщень закладу, виготовлення проектнокошторисної документації по заміні мережі електроживлення приміщень фільмотеки т а кабінету ТЗН
0611160

1160

Інші програми, заклади та заходи у сфері освіти

0611161

1161

0990

Забезпечення діяльності інших закладів у
сфері освіти

- капітальні видатки

У п равлін н я к у л ьту р и і м и ст е ц т в ОДЛ
Управління культури і м и с т е ц т в ОДЛ

1000000

1014030

4000
4030

Забезпечення діяльності бібліотек

8
2 782 000,00

50 000,00
1 450 000,00
50 000,00

/ 112 000,00
120 000,00
1 400 000,00

1 400 000,00

200 000,00
200 000,00
3 901 000,00
3 901 000,00
3 901 000,00

Культура і мистецтво
0824
/110201

7

200 000,00

Комунальній організації «Ц ентр матеріально-технічного т а інформаційного забезпечення закладів освіти» - придбання
комп 'ютерної техніки
1010000
1014000

6

- капітальні видатки

Вінницька обласна універсальна наукова бібліотека ім.К.Л. Тімірязсва (поповнення бібліотечного фонду т а передплата
періоди чних видан ь)

2 651 000,00
/ 600 000,00

Вінницька обласна бібліотека для дітей ім. / Франка (поповнення бібліотечного фонду т а передплата періодичних видань)

380 000,00

Вінницька обласна бібліотека для юнацтва (поповнення бібліотечного фонду т а передплата періодичних видань)

321 000,00

9

1

2

3

4

5

Вінницька обласна наукова медична бібліотека (поповнення бібліотечного фонду т а передплата періодичних видань)
10 і 4040

4040

0824
/110202

Забезпечення діяльності музеїв і виставок

- капітальні видатки

Вінницький обласний краєзнавчий музей. Для історико-меморіального комплексу пам'яті ж е р т в нацизму на розроблення
програмного забезпечення експозиції в технології вертуальної, доповненої реальності екскурсійного марш руту у ф орм аті 3
О (розробка екскурсії т а придбання обладнання для перегляду), встановлення мультимедійного терміналу, придбання
снігоочисної техніки, бензинового електрогенератора, водяного дренажного насоса)
1100000
1110000

У п р авл ін н я ф ізи чної к у л ьту р и і сп о р ту ОД А
Управління фізичної культури і спорту ОДА

6

7

8
350 000,00
1 250 000,00

1 250 000,00

5 045 000,00
5 045 000,00

1115000

5000

Фізична культура і спорт

5 045 000,00

1115030

5030

Розвиток дитячо-юнацької о та резервного спорту

4 745 000,00

1115031

5031

0810
/130107

Утримання та навчально-тренувальна
робота комунальних дитячо-ю нацьких
спортивних шкіл

- капітальні видатки

Капітальні видатки Комунальному закладу "Вінницька обласна спеціалізована дитячо-юнацька школа олімпійського резерви з
веслування імені Юлії Рябчинської для придбання легкового автомобіля

3 745 000,00

І 000 000,00

Капітальні видатки Тульчинській дитячо-юнацькій спортивній школі для дітей сиріт для придбання тренаж ерів

58 000,00

Капітальні видатки Комунальному закладу "Вінницька обласна спеціалізована дитячо-юнацька спортивна школа
олімпійського резерву з хокею на тр аві «Олімпія» для придбання комп'ютерної техніки т а пральної машини

27 000,00

Капітальні видатки Комунальному закладу "Вінницька обласна дитячо-юнацька спортивна школа із складно-координаційних
видів спорту" для придбання зони приземлення, сітки для б а т у т у , лонж обертових, музичного центру, м а тів

/60 000,00

Капітальні видатки Комунальному закладу "Вінницька обласна комплексна дитячо-юнацька спортивна школа" для придбання
легкового автомобіля

1 000 000,00

Капітальні видатки Комунальному закладу "Вінницька обласна дитячо-юнацька спортивна школа стрільби" для придбання
спортивних пістолетів, гвинтівок, цифрових електронних установ

1 500 000,00

1115033

5033

0810
/1301 14

Забезпечення підготовки спортсменів
вищих категорій школами вищ ої спортивної - капітальні видатки
майстерності

К ап італ ьн і видатки Вінницькій школі вищ ої сп о р ти вн о ї м а й с т е р н о с т і для придбання легкового автом об іл я
1115040

5040

Підтримка і розпиток спортивної інфраструктури

9

1 000 000,00
І 000 000,00
300 000,00
.

1
1115042

2
5042

3
0810
/130205

4
Фінансова підтримка спортивних споруд,
які належать громадським організаціям
фізкультурно-спортивної спрямованості

5
- капітальні видатки

Капітальні видатки Вінницькій обласній організації фізкультурно-спортивного товар и ства «Динамо» України для утеплення
даху спортивного залу

6

7

8
300 000,00

300 000,00

1500000

Д еп ар та м ен т б у д івн и ц тва, м істо буд у ван н я т а ар х іт е к т у р и
одл

144 168 148,00

1510000

Д еп ар там ен т будівництва, містобудування т а ар хітектури
ОДА

144 168 148,00

1517300

7300

Б уд івн и ц тво т а р егіо н ал ьн и й р о зв и т о к

1517320

7320

0443

1517322

7322

0443

Будівництво об'єктів соціально-культурного
призначення
Будівництво медичних установ та закладів

144 168 148,00
38 655 014,00
28 582 102,00

Реконструкція будівлі корпусу №15 "Відділення мікрохірургії ока, відділення гемодіалізу, пульмонологічне відділення"
Вінницької обласної клінічної лікарні ім.М.1.Пирогова по вул.Пирогова, 46 а м. Вінниці (коригування)
Реконструкція будівлі корпусу №18 "Поліклініка" BOKJ1 ім.Пирогова м.Вінниця

2 000 000,000

Реконструкція будівлі корпусу № 14 Вінницької обласної клінічної лікарні ім.М. 1.Пирогова в м.Вінниці по вул.Пирогова, 46
(нова І1КД)

5 000 000,000

((Реконструкція будівлі корпусу № 7 BOKJ1 ім. Пирогова в м.Вінниці під відділеня нейрохірургії»

20 000 000,000

1517323

7323

0443

Будівництво установ та закладів соціальної
сфери

1 582 102,000

10 072 912,00

Утеплення зовнішніх стін т а даху всісї будівлі Вінницького будинку-інтернату геріатричного профілю

8 072 912,000

Продовження капітального ремонту кімнат гігієни Обласного пансіонату для осіб з інвалідністю т а осіб похилого віку

2 000 000,000

Будівництво інших об'єктів соціальної та
виробничої інфраструктури комунальної
власності

24 800 000,00

1517330

7330

0443

Реконструкція залу засідань, холу т а нежитлових приміщень існуючої адміністративної будівлі під ляльковий т е а т р по вул.
Хмельницьке шосе, 7 в м. Вінниця
1517340

7340

0443

Проектування, реставрація та охорона
пам'яток архітектури

Реставрація нам ятки архітектури національного значення «Палац» (1805 р.) охор. №973/1 по вул. Спортивна,3 в смт.
Муровані Курилівці, Вінницької області

24 800 000,000
2 259 454,00
2 259 454,000

9

1
1517361

2
7361

3

4

5

6

7

8

9

Співфінансування інвестиційних проектів,
щ о реалізую ться за рахунок коштів
0490

держ авного ф онду регіонального розвитку

- к ап італ ь н і видатки

Реконструкція частини інфекційного відділення Вінницької обласної дитячої клінічної лікарні відділення екст реної медичної
допомоги з прибудовою по вул. Хмельницьке шосе, 108 в м. Вінниця

11 303 280,00

11 303 2 8 0 ,0 0 0

Виконання інвестиційних проектів в рамках
1517367

7367

0490

реалізації заходів, спрямованих на розвиток
системи охорони здоров'я у сільській

- капітальні видатки

59 120 500,00

- капітальні видатки

8 029 900,00

місцевості
1517370

7370

0490

Реалізація інших заходів щ одо соціальноекономічного розвитку територій

Всього
Заступник голови обласної Ради

1 5 8 6 2 9 6 4 8 ,0 0 0

чі. В. Хміль

Додаток № 7
до рішення 36 сесії обласної Ради 7 скликання
від 04 грудня 2018 року № 703

Розподіл витрат місцевого бюджету на реалізацію місцевих/регіональних програм, які фінансуватимуться за рахунок коштів обласного бюджету у
2019 році
( ірн.)

Код
програмної
класифікації
видатків та
кредитуванні!
місцевих
бюджетів

Найменування головного розпорядника місцевого
Дата та номер документа,
бюджету/ відповідального виконавця,найменування
Код
яким зат верджено
бюджетної програми/підпрограми
Найменування міснсної/реї іоиальної програми
Код ФКВКБ
місцеву реї іональну
згідно з Типовою программой» класифікацією видатків та
ТІ1КВКМБ
програму
кредитування місцевих бюджетів

С п е ц іа л ь н и й фонд
Усього

Загальний фонд
усього

у то м у чи слі
бю дж ет
р о зв и тк у

0100000

В ін н и ц ька обласн а рада

4 715 600,000

3 631 600,000

1 084 000,000

1 084 000,000

0110000

В ико н а вчи й апарат о б ла сн о ї ради

4 7/5 600,000

3 631 600,000

1 084 000,000

1 084 000,000

0110100

Д ерж ав н е у п р а в л ін н я

0100

0110180

0180

0133
/250404

0110180

0180

0133
/250404

0180

0133
/250404

0110180

4 715 600,000

3 631 600,000

1 084 000,000

1 084 000,000

Інша діяльність у сфері держ авного управління

І Іроірама розвитку місцевого
самоврядування у Вінницькій област і на 2018
2022 роки

3 530 000,000

2 446 000,000

1 084 000,000

1 084 000,000

Інша діяльність у сфері держ авного управління

П роірама
розвитку
м іж народною
та
транскордонного співробітництва Вінницької
області на 2016-2020 роки

240 000,000

240 000,000

Інша діяльність у сфері державного управління

Програма підтримки утримання об'єктів
спільної власності територіальних іром ад
області,
які
орендуються/експлуатуються
окремими органами виконавчої влади на
2018 - 2021 роки

945 600,000

945 600,000

0600000

Д епартам ент освіти і науки О ДА

12 428 000,000

12 428 000,000

0610000

Департамент освіти і науки ОДЛ

12 428 000,000

12 42Я 000,000

5 455 000,000

5 455 000,000

5 455 000,000

5 455 000,000

4 НОН 000,000

4 S05 000,000

650 000.000

650 ООО, ООО

6 973 000,000

6 973 000,000

6 973 000,000

6 973 000,000

0611000

1000

0611160

1160

0990

О світа
Інш і п рограм и , за к л ад и та заходи у сфері освіти

0611162

1162

own

Інші програми та заходи у сфері освіти

Обласна
цільова
програма
роботи
обдарованою м олоддю на 2018 - 2022 роки

0611162

1162

/то

Інші програми та чаходи у сф ері освіти

О бласна програма розвитку інформаційних
та інноваційних технологій в закладах осві ти
Вінницької області на 2016-2020 роки

0613000

3000

0611140

3140

з

С оц іал ьн и й захист та со ц іал ь н е забезп ечен ня

1040

О бласна
цільова
соціальна
Оздоровлення та відпочинок дітей (крім заходів з
оздоровлення, відпочинку дітей
оздоровлення дітей, що здійснюют ься за рахунок коштів
розвитку
мережі
дитячих
па оздоровлення громадян, які постраждали внаслідок
оздоровлення та відпочинку
Чорнобильської катастроф и)

/1

нроірама
І молоді,
закладів

Код
програмної
класифікації
иидаї кін та
кредитування
місцевих
бюджетів

Найменування головного розпорядника місцевого
Дата та номер документа,
бюджету/ відповідального виконавіїя.найменувания
яким іа тверджено
бюджетної програми/підпрограми
Код
Найменування місцевої/регіональної програми
Код ФКВКЬ
місцеву регіональну
і гідно і Типовою програмною класифікації н» видатків іа
ТІ1КВКМБ
програму
кредитування місцевих бюджетів

С п е ц іал ь н и й фонд
Усього

усього

0700000

Д епартам ент охорони здоров'я ОДА

114 774 200,000

0710000

Департамент охорони здоров'я ОДЛ

«,000
114 774 200,000

7 301 700,000

7 301 700,000

І«7 472 5««,«««

107 472 500,000

11 569 100,000

11 569 100,000

Інші програми та заходи у сф ері охорони здоров'я

Обласна програма «Борот ьба з
онкологічними захворю ваннями на період
2017-2021 роки»

88 216 100,000

88 216 100,000

Інші програми та заходи у сфері охорони здоров'я

Обласна програма «М айбутнг Вінниччини в
збереженні здоров'я іром адян» на 2016-2020
роки

7 687 300,000

7 687 300,000

Інші програми та заходи у сфері охорони здоров'я

Обласна програма «Розвиток системи
екстрснної медичної допомоги Вінницької
област і до 2020 року»

2000

0712144

2144

0763

Централізовані заходи з лікування хворих на цукровий
та нецукровий діабет

0712150

2150

0763

Інші цроірами, заклади та заходи у сфері охорони
здоров'я

0712152

2152

0763

0712152

2152

2152

114 774 20«,«««

114 774 200,000

О хорона здо р о в 'я

0712000

0712152

Загальний фонд

0763

0763

Цільові видатки на лікування хворих на
цукровий та нецукровий діабет

0800000

Д епартам ент соціальної та м олодіж ної політики ОДЛ

21 433 0<І«,0«0

21 433 000,000

ОН10000

Департамент соціальної та молодіж ної
п оліт н ки Вінницької ОДЛ

21 433 000,000

21 433 000,000

0813000
0813120

0813121

0813122

3000

С оц іал ьн и й за х и ст т а со ц іал ь н е заб езп ечен н я

21 433 «««,«««

21 433 000,000

3120

Здійснен ня соц іал ьн ої роботи з в р азл и в и м и к а тего р іям и
насел ен н я

2 263 «««,»««

2 263 00«,«00

213 000,000

213 000,000

3121

3122

1040

Утримання та забезпечення діяльност і центрів
соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді

Обласна комплексна програма підтримки сім’ї,
запобігання домашньому насильству,
забезпечення рівних ирап і можливостей жінок та
чоловіків та попередження торі івлі людьми на
період до 2021 року

1040

Заходи державної політики із забезпечення рівних прав
та можливостей жіной та чоловіків

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

650 000,000

650 000,000

Заходи держ авної політики з питань сім'ї

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

1 400 000,000

1 400 000,000

9 14« (НІ«,«««

9 140 «00,«00

2 14(1 «<>«,«()»

2 140 000,000

0813123

3123

1040

0813130

3130

0813131

3131

1040

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

О бласна цільова соціальна програма
«М олодь Вінниччини» на 2016-2018 роки

0813131

3131

1040

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

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

1 2«« «««,««()

1 200 000,000

0813140

3140

1040

Оздоровлення та відпочинок дітей (крім заходів з
оздоровлення дітей, що здійсню ю ться ча рахунок коштів
на оздоровлення громадян, які постраждали внаслідок
Чорнобильської катастрофи)

О бласна цільова соціальна проірама
оздоровлення, відпочинку дітей і молоді,
розвитку мережі ди тячих закладів
оздоровлення та відпочинку до 2018 року

5 8(1« ««(),««()

5 800 000,000

Р еал ізац ія д ер ж ав н о ї п о л іти ки у молодіж ній сфері

у то м у чи слі
бю дж ет
р о зв и тк у

Код
програмної
класифікації
видатків та
кредитування
місцевих
бюджетів
0813190

Найменування головного розпорядника місцевого
Да га та номер документа,
бюджету/ відповідального киконаици.наймеїіунаїїші
яким затверджено
бюджетної нрої рами/підпрограми
Код
Найменування місцевої/регіональної програми
Код ФКІІКЬ
місцеву реї тональну
ІІІКВКМІ»
згідно і Типовою нрої рамною класифікацією видатків та
програму
кредитування місцевих бюджет ів

С оціал ьн ий за х и ст в е те р а н ів війни та п рац і

3190
1030
/0 9 1209

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

0813192

3192

0813240

3240

0813242

3242

1090
/091214

Інш і заходи у сфері соціальнго захист у і соціального
забезпечення

0813242

3242

1090
/091214

Інш і заходи у сфері соціальнго захист у і соціального
забезпечення

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

Інш і за к л ад и га заходи
О бласна комплексна цільова програма
підтримки учасників антитерористичної
операції, членів їх сімей та членів сімсй
загиблих (померлих) учасників
антитерористичної операції

Комплексна цільова проірам а соціального
захисту населення Вінницької області

С п е ц іа л ь н и й фонд
Усього

Загальний фонд
усього

<>80 000,000

‘>80 000,000

980 000,000

9X0 ()()(),()()()

9 050 000,000

9 050 000,000

7 859 000,000

7 859 000,000

1 191 000,000

1 191 000,000

1000000

Управління культури і мистецтв О ДА

48 685 551,00

47 435 551,00

1 250 000,00

1010000

Управління культури і мистецтв ОДА

48 685 551,00
50 000,00

47 435 551,00
50 000,00

1 250 000,00

24 952 579,00

24 952 579,00

18 620 872,00

18 620 872,00

78 000,00

78 000,00

І 560 000,00

310 000,00

3 424 100,00

3 424 100,00

3 424 100,00

3 424 100,00

1011140

1 140

1014010

4010

1014020

4020

0950
/070701
0821

0822
1014030

4030

Підвищення кваліфікації, перепідготовка кадрів
закладами ніслядинломної освіти

Ііроірам и розви тку культури Вінницької
області на 2018-2022 роки

Ф інансова підтримка театрів

Програми розви тку культури Вінницької
області на 2018-2022 роки

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

1014040

4040

Програми розвит ку культури Вінницької
області на 2018-2022 роки

Забезпечення діяльності музеїв і виставок

Проірамп розвит ку культури Вінницької
області на 2018-2022 роки

Інші заклади та заходи в галузі культури і мистецтва

П роірами розвитку культури Вінницької
області на 2018-2022 роки

Інші заходи в галузі культ ури і мист ецтва

Проірами розвитку культури Вінницької
області на 2018-2022 роки

0824
І014080

4080
0829
0829
/110502

Програми розви тку культури Вінницької
області на 2018-2022 роки

Забезпечення діяльності бібліотек
0X24

1014082

4082

1010000

Управління у справах національностей та релігій О ДА

762 000,000

762 000,000

1014000

Управління

національностей та релігій ОДА

762 000.00(1

762 000.001)

Інші заклади та заходи в галузі культури і мистецтва

762 000,000

762 000,000

762 000,000

762 000,000

6 600 000,000

6 600 000,000

1(114080

1014082

1200000

V справах

4080

0829

4082

0829
/110502

Інш і заходи в галузі культ ури і мистецтва

Д епартам ент ж и т л о в о-ком ун ал ьн ого госп одарства, ен е р гет и к и та
ін ф р а стр у к ту р и ОДА

у том у числі
бюджет
р о зв и тк у

Програма підтримки діяльності національнокуль гурних товариств області та
забезпечення між конфесійної злагоди і
духовно-морального розвит ку на 2016-2020
роки

1 250 000,00

1 250 000,00

0,000

0,000

Код
програмної
класифікації
вндаїків та
к редиту Kitи IIя
місцевих
бюджетів
1210000

Найменування головного роніорилника місцевого
Да та та номер докумен та,
бюджету/ відповідального виконання,найменування
яким іатвсрджсно
бюджетної програми/підпрограми
Код
Найменування місцевої/регіональної програми
Код ФКВКК
місцеву регіональну
згідно з Типовою програмною класифікації ю вида і кін та
ТПКВКМБ
програму
кредитування місцевих бюджетів

Д еп а р т а м ен т ж ит лово-ком унального господарст ва енер гет и ки т а
інф раст рукт ури О ДА

1217600

7600

1216084

6084

Ін ш і п р о г р а м и т а за х о д и , п о в 'я з а н і з е к о н о м іч н о ю

С п е ц іал ь н и й фонд
Усього

Загальний фонд

6 600 000,000

6 600 000,000

6 600 000,000

6 600 000,000

120 500,000

120 500,000

5 500 000,000

5 500 000,000

1 100 000,000

1 100 000.000

усього

у то м у чи слі
бю дж ет
р о зв іп ку

0,000

0,000

д ія л ь н іс т ю
Витрати, пов’язані і наданням та обслуговуванням
пільгових довгострокових кредитів, наданих
громадянам на будівництво/рсконструкцію/иридбання
житла

610

«К омплексна регіональна програма
пільгового довготермінового кредигування
громадян, які потребую ть поліпшення
житлових умов у Вінницькій області на 20182022 роки» (обслуговування кредиту)
П роірам а енергозбереження для населення та
о б'єднань співвласників багатоквартирних
будинків (О С ББ) В інницької області на 20152019 роки

1217640

7640

0470
/1 S 0 107

Заходи з енергозбереження
П роірам а підвищ ення снсргоефсктивиості та
зменш ення спож ивання енергоресурсів у
Вінницькій області на 2017-2022 роки

1218820

8820

1218821

8821

8000

Ін ш а д ія л ь н ість

1 792 495,00

7 540 000,00

-5 747 505,00

-6 201 800,00

8800

К реди туван н я

1 792 495,00

7 540 000,00

-5 747 505,00

-6 201 800,00

2 454 295,00

2 000 000,00

454 295,00

0,00

Підм ові довгострокові к р е д и т молодим сім’ям га одиноким молодим
громадян на будівництво/придбання житла та їх повернення

1Надання кредиту

1060

Нюджстні позички суб'гктам господарювання та їх повернення

1218861)

8860

1218861

8861

0490

Надання позичок

1218X62

8862

0490

Повернення позичок

1100000
I I 10000
1115000
I I 15010

1115040

5040

1115042

5042

1115050

5050

1115051

5051

1115060

5060

2 000 000,00

454 295.00

-661 800,00

5 540 000,00

-6 201 800,00

-6 201 800,00

5 540 000,00

5 540 000,000
-6 201 800,000

-6 201 800,000

-6 201 800,00
7 309 300,000

7 009 300,000

300 000,000

Управління фізичної культури та спорту ОДЛ

7 т .100,000

7 009 300.000

300 000.000

7 309 300,000
60 000,000

7 009 300,000
60 000,000

300 000,000

60 000,000

60 000,000

1 793 200,000

1 493 200,000

300 000,000

300 000,000

1 793 200,000

1 493 200,000

300 000,000

300 000,000

759 900,000

759 900,000

Цільова соціальна проірама розви тку
ф ізичної культури і спорту у Вінницькій
області на 2016-2020роки

759 900,000

759 900.000

---- -------------------

4 696 200,000

4 696 200,000

Ф ізи чн а к у л ь т у р а і сп о р і
П роведення с п о р т и в н о ї роботи в реї іоні

5010

5012

Обласна ііроірам а «П итна вода» на 20122020 роки

2 454 295,00

Управління фізичної культури та спорту ОДЛ
5000

1 115012

«Комплексна регіональна програма
пільгового довготерм іІювого
кредитування громадян, які потребують
поліпшення житлових умов у Вінницькій
області на 2018-2022 роки»
(кредитування)

0810/
130106

Проведення навчально-тренувальних зборів і ім аганьз
нсолімшйських видів спорту

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

П ідтри м ка і ро зв и то к с п о р т и в н о ї ін ф р а стр у к ту р и
0810/
130205

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

Цільова соціальна програма розвитку
фізичної культури і спорту у Вінницькій
облас ті на 20І6-2020роки

П ідтри м ка ф ізк у л ьт у р п о -сііо р ти ви о го руху
0810/
130201

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

.......і заходи з ро зв и тку ф ізи чної к у л ь ту р и га спорту

--------------Т - 1

Код
програмної
класифікації
видатків та
кредитування
місцевих
бюджетів

1 115062

Найменування головного ротори ,пінка місцевого
Дата та номер документа,
бюджету1/ відповідального виконання,найменування
яким затверджено
бюджетної програми/підпрограми
Код
Найменування міснсвої/рсгіональної прої рами
Код ФКВКЬ
місцеву регіональну
л ідно і Типовою програмною класифікацією видатків та
ТІІКВКМК
нрої раму
кредитування місцевих бюджетів

5062

0810/
130112

Цільова соціальна нроірам а розвитку
1Іідтримка спорту вищих досягнень та організацій, які
ф ізичної культури і спорту у Вінницькій
здійснюють фізкультурно-спортивну діяльність в регіоні
області на 2016-2020роки

С п е ц іал ь н и й фонд
Усього

Загальний фонд
усього

4 696 200,000

4 696 200,000

1900000

Управління дорожнього господарства О Д А

1010 467 500,000

1 010 467 500,000

1910000

У правління дорож нього господарст ва О ДА

1010 467 500,000

1 010 467 500,000

1 010 467 500,000

1010 467 500,000

1417462

2300000

2310000

7462

0456

У гримання та розвиток автомобільних доріг та
дорожньої інфраструктури за рахунок субвенції з
державного бю дже ту

Регіональна програма розвитку
ав томобільних доріг В інницької області на
2019-2023 роки

Д епартам ент інф орм аційної діяльн ості та ком унікацій з

у тому числі
бюджет
розвитку

10 221 400,000

10 221 400,000

10 221 400,000

10 221 400,000

9 868 000,000

9 868 000,000

353 400,000

353 400,000

громадськістю ОДЛ

Департамент інформаційної діяльності та комунікацій з
громадськістю ОДЛ

23184 0

8410

0830

П ідтри м ка засобів м асово ї ін ф о р м ац ії

2318420

8420

0830

Інш і заходи у сфері засобів м асо во ї ін ф о р м ац ії

Регіональна проірама сприяння інформаційного
простору та фомадянського суспільства у
Вінницькій області на 2019-2021 роки

Обласна цільова соціальна програма національнопатріотичного виховання дітей та молоді
на 2017 2020 роки

2400000

Департам ент агропром ислового розвитку, екології та
природних ресурсів ОДЛ

24 174 400,000

27 500 000,000

-3 325 600,000

-3 418 100,000

2410000

Департамент агропромислового розвитку, екології та
природних ресурсів ОДЛ

24 174 400,000

27 500 000,000

-3 325 600,000

-3 41Н 100.000

8 592 500,000

8 500 000,000

92 500,000

3 500 000,000

3 500 000,000

24171 (МІ

7100

Сільське, лісове, рибне господарство та мисливство

2417110

7110

0421

Реалізація програм в галузі сільського
господарства

2417130

7130

0421

Здійснення заходів з землеустрою

2417150

7150

2418000

8000

24 ІКНІМ)

8800

2418830

8830

0422

Реалізація програм у галузі лісоваго
господарства і мисливства

Інша діяльність
Кредитування
Довгострокові кредити індивідуальним забудовникам
житла на селі та їх повернення

Обласна Програма розвитку особистих
селянських, фермерських господарств,
кооперативного руху на селі та дорадниці ва на
2016-2020 роки
1Ірограма використання коштів на освоєння
земель для сільськогосподарських та
лісогосподарських потреб, поліпшення
відповідних угідь і охорони земель, проведення
нормативної грошової оцінки землі,
інвен таризації земель у Вінницькій області на
2016-2020 роки
Обласна програма розвитку лісового і
мисливською господарства в лісах, які надані к
постійне користування ВОКСЛ1І
"Віноблагроліс", підвищення лісистості і
озеленення населених пунктів області та
використання об'єктів тваринного світу у
культурно-освітніх та виховних цілях на 20172021 роки

92 500,000

92 500,000

5 000 000,000

5 000 000,000

15 581 900,000

19 000 000,000

-3 418 100,000

-3 418 100,000

15 581 900,000

19 000 000,000

-3 418 100,000

-3 418 100,000

11 001) 000,000

11 000 000,000

0,000

0,000

Код
програмної
класифікації
видатків та
кредитування
місцевих
бюджетів

Найменування головного розпорядника місцевого
Дата та номер документа,
бюджету/ відповідального виконавця,найменування
яким зат верджено
бюджетної прої рами/підпрограми
Код
Найменування місцевої/регіональної програми
Код ФКВКЬ
місцеву регіональну
згідно з Типовою програмною класифікації ю видатків та
ТІ1КВКМК
програму
кредитування місцевих бюджетів

2418831

8831

1060

Надання кредиту

2418832

8832

1060

Повернення кредиту

2418840

8840

2418841

8841

1060

Надання кредиту

2418842

8842

1060

Повернення креди ту

2418860

8860

2418861

8861

0490

Надання позичок

2418862

8862

0490

Повернення позичок

Регіональна комплексна Програма
інвестування жи тловою будівництва у
Вінницькій області "Власний дім" на 20172020 роки

Довгострокові кредити громадянам на
будівництво/реконструкцію/ придбання ж итла та їх
повернення
Регіональна цільова П роірам а будівництва
(придбання) доступного житла у Вінницькій
області на 2010-2017 роки (термін якої
продовжено на 2018-2020 роки)

Бюджетні позички суб'єктам господарювання та їх
повернення
О бласна нроірам а розвит ку особистих
селянських та фермерських господарств,
кооперативною руху на селі та дорадництва
на 2016-2020 роки

С п е ц іал ь н и й фонд
Усього

Загальний фонд
усього

12 600 000,000

11 000 000,000

5 000 000,000

6 000 000,000

6 000 000,000

6 000 000,000

-1 000 000,000

-418 100,000

2 000 000,000

2 000 000,000

2 000 000,000

-2 418 100,000

Д епартам ент цивільного захисту ОДЛ

10 635 000,000

10 635 000,000

2910000

Департамент цивільного захисту ОДА

10 635 000,000

10 635 000,000

10 635 000,000

10 635 000,000

10 635 000,000

10 635 000,000

2918100

8100

2918110

81 10

Комплексна програма захисту населення і
території В інницької області у разі заірози та
виникнення надзвичайних ситуацій на 20172021 роки

З ах о д и із за п о б іга н н я та л ік в ід а ц ії н ад зв и ч ай н и х
0320

си туац ій та н ас л ід ків ст и х ій н о го л и х а

2500000

Д епартам ент між народного співробітництва та
регіонального розвитку ОДЛ

7 730 000,000

7 730 000,000

2510000

Департамент міжнародного співробітництва та
регіонального розвитку ОДЛ

7 730 000,000

7 730 000,000

7 730 000,000
2 240 000,000

7 730 000,000
2 240 000,000

Програма розвит ку міжнародного та
транскорд онною співробітництва на 20162020 роки

770 000,000

770 000,000

П роірам а економічного і соціального
розвит ку Вінницької област і на 2019 рік

1 470 000,000

1 470 000,000

5 490 000,000

5 490 000,000

1 890 000,000

1 890 000,000

600 000,000

600 000,000

600 000,000

600 000.000

3 000 000,000

3 000 000,000

0917000
2517300

2517370

2517600

Економічна діяльність
Будівництво та регіональний розвиток

7000
7300

7370

7600

0490

Р еал ізац ія ін ш и х за х о д ів щ о д о со ц іал ь н о ек о н о м іч н о го р о зв и тк у те р и то р ій

Інші програми та заходи, пов'язані з економічною
041 1
/180404

2517610

7610

2517620

7620

2517622

7622

041 1

2517690

7690

0490

Стратегія розвитку малого та середнього
підприємництва В інницької області на період
до 2020 року

С п ри ян н я р о зв и т к у м ал о го і се р ед н ь о го
п ід п р и є м н и ц т в а

Розвиток готельного господарства та туризму
Р еал ізац ія п р о гр а м і за х о д ів в галузі ту р и зм у та
Програма розвитку туризму у Вінницькій області на
2017 2020 роки

курортів

Інша економічна діяльність

^

1 600 000,000
-І 600 000,000

-1 600 000,000

2900000

Захист населення і територій від надзвичайних ситуацій
техногенного та природною характеру

у том у числі
бюджет
розви гку

-1 000 000,000

-1 000 000,000

-1 000 000,000

-1 000 000,000

-2 418 100,000

-2 418 100,000

-2 418 100,000

-2 418 100,000

Кол
програмної
класифікації
видаз кін та
кредитування
місцевих
бюджетів

2517693

Найменування іолонного розпорядника місцевого
Дата і а номер документа,
бюджету/ відповідального виконавця,найменування
яким затверджено
бюджетної її рої рами/иілпрої рами
Код
Найменування місцевої/регіональної програми
Код ФКВКК
місцеву регіональну
ті ідно з Типовою програмною класифікацією видатків та
ТПКВКМБ
програму
кредитування місцевих бюджетів

7693

0490

Інш і заход и , пов'язані з е к о н о м іч н о ю діяльністю

Заступник голови обласної Ради

Обласна ііроірама підтримки утримання
об’єктів спільної власності територіальних
іромад області на 2018-2022 роки

С п е ц іал ь н и й фонд
Усього

Загальний фонд

усього

3 000 000,000

у то м у чи слі
бю дж ет
р о зв и т к у

3 000 000.000

І.В.Х міль

7

Додаток №8
до рішення 36 сесії
обласної Ради 7 скликання
від 04 грудня 2018 року №703

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 2019 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 2019 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 2018 року та
наростаючим підсумком щоквартальної фінансово-господарської діяльності у
2019 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

Додаток № 9
до рішення 36 сесії
обласної Ради 7 скликання
від 04 грудня 2018 року №703

МЕТОДИКА
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 та закладів професійно-технічної освіти
міста Вінниці
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 2019 рік».
1.2. Додаткова дотація спрямовується районним бюджетам, бюджетам
об’єднаних територіальних громад та бюджету міста Вінниця на:
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 (для міста Вінниця застосовується
лише питома вага контингентів учнів професійно-технічних навчальних
закладів) (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:

Ski = k l X Sir;
Sk2 = k2 x Sir.
Показники, що застосовуються у зазначених формулах, мають такий
зміст:
Sir - 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,
К2 - коефіцієнт впливу по критерію 2,

К1= 0,5;
К2 = 0,5.

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

S k 2 іг

де :
Skiir - обсяг додаткової дотації для районних бюджетів «іг», визначений
відповідно до критерію 1;
Sk2 ir - 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 lir — S k i X Р ipr(r)kuch ?

Ski іг
- 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;
РiPr(r)kuch - показник приведеного індексу відносної податкоспроможності
районного бюджету у поточному році, який визначається за такою
формулою:
Pjpr(r)kuch — Рірг(г) X

ЇСрг(г),

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:
N1
^к2іг= ^ к 2 --------

?

хн
Бк2 додаткова дотація, розподілена між районами відповідно
Критерію 2 до питомої ваги чисельності населення в районі до загальної
чисельності у всіх районах області;
N1

- чисельність населення в районі;
- 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

Пояснювальна записка
до проекту обласного бюджету на 2019 рік
Проект обласного бюджету на 2019 рік складено відповідно до вимог
Бюджетного кодексу України та інших нормативно-правових актів чинного
бюджетного законодавства, а також відповідно до прогнозних показників
економічного і соціального, розвитку області.
В основу розрахунків покладено показники, доходів, видатків та обсяги
міжбюджетних трансфертів з державного бюджету, розраховані Міністерством
фінансів України на 2019 рік та враховані в проекті Закону України «Про
державний бюджет на 2019 рік».
Бюджет 2019 року підготовлений за усіма пропозиціями головних
розпорядників коштів обласного бюджету та враховує мінімальну заробітну
плату в розмірі 4 173 грн.
Дохідна частина обласного бюджету становить 9 434 592 671,00 грн, у
тому числі доходи загального фонду бюджету визначити у сумі
8 373 817 700,00 грн, доходи спеціального фонду бюджету у сумі
1 060 774 971,00 грн, з них бюджет розвитку у сумі 50 000,00 грн.
Видаткова частина обласного бюджету становить 9 415 578 276,00 грн, у
тому числі обсяг видатків загального фонду бюджету у сумі 8 196 677 952,00
грн та видатків спеціального фонду бюджету у сумі 1 218 900 324,00 грн, з них
бюджет розвитку у сумі 158 629 648,00 грн.
Проект бюджету у розгорнутому вигляді (за усіма бюджетними
закладами та одержувачами коштів) наведений у додатку 1 до пояснювальної
записки.
Порівняння обласного бюджету за 2018 та проект 2019 року в розрізі
головних розпорядників коштів та функцій бюджету наведений у додатку 2 до
пояснювальної записки.

Доходи
Прогноз доходів проекту обласного бюджету на 2019 рік
Показники дохідної частини проекту обласного бюджету на 2019 рік
розроблені на основі норм чинного та запропонованих Урядом змін до
Бюджетного та Податкового кодексів України та інших законодавчих актів,
проекту соціально-економічного розвитку області на 2019 рік.
Обсяг доходів загального фонду обласного бюджету на 2019 рік (без
урахування трансфертів) прогнозується в сумі 1 467 158 000,00 грн, що більше
порівняно із затвердженим показником на 2018 рік на 357 194 000,00 грн або на
32,2%, більше очікуваного виконання за 2018 рік на 264 677 000,00 грн або на
22,0%.
Основним джерелом доходів загального фонду обласного бюджету є
податок на доходи фізичних осіб (86,8 % планового обсягу надходжень
загального фонду).

2

Прогнозні показники податку на доходи фізичних осіб на 2019 рік
визначено в сумі 1 272 830 000,00 грн, що більше очікуваних надходжень у
2018 році на 253 750 000,00 грн або на 24,9%.
Основні чинники, які вплинуть на надходження податку на доходи
фізичних осіб:
- застосування єдиної ставки (18%) оподаткування доходів фізичних осіб
(крім доходів у вигляді дивідендів по акціях та корпоративних правах,
нарахованих резидентами - платниками податку на прибуток підприємств, які
оподатковуються за ставкою 5%; доходів у вигляді дивідендів по акціях та/або
інвестиційних
сертифікатах,
корпоративних
правах,
нарахованих
нерезидентами,
інститутами
спільного
інвестування
та
суб'єктами
господарювання, які не є платниками податку на прибуток, оподатковуються за
ставкою 9%);
- випередження зростання середньої заробітної плати в області ніж в
середньому по Україні;
- зростання мінімальної заробітної плати та прожиткового мінімуму;
- проведення роботи з суб’єктами господарювання щодо підвищення рівня
виплати заробітної плати, дотримання чинного законодавства в частині
нарахування
заробітної плати працівникам
не
нижче
законодавчо
встановленого мінімального рівня;
- створення нових робочих місць;
- здійснення суб’єктами господарювання виплати орендодавцям - фізичним
особам в повному обсязі нарахованої плати за оренду земельних часток (паїв);
- збільшення розміру орендної плати за земельні частки (паї);
- легалізація виплати заробітної плати (проведення роботи щодо виявлення
найманих працівників, праця яких використовується без документального
оформлення трудових відносин та належного оподаткування).
Важливим джерелом надходжень до загального фонду обласного бюджету
є 10% податку на прибуток підприємств приватного сектору економіки, питома
вага якого складає 5,8% доходів загального фонду. На 2019 рік показники цього
податку вирахувані в сумі 84 915 000,00 грн. та прогнозувались виходячи із
наявної податкової бази за даними Головного управління Державної фіскальної
служби у Вінницькій області.
На 2019 рік до загального фонду обласного бюджету, виходячи із об’єктів
оподаткування, прогнозується надходження рентної плати в сумі 46 300 000,00
грн, у тому числі: 50% рентної плати за спеціальне використання лісових
ресурсів в частині деревини, заготовленої в порядку рубок головного
користування - 20 450 000,00 грн, 45% рентної плати за спеціальне
використання води - 20 150 000,00 грн, 25% рентної плати за користування
надрами для видобування корисних копалин загальнодержавного значення 5 700 000,00 грн.
Плата за ліцензії на право оптової торгівлі алкогольними напоями та
тютюновими виробами та плата за ліцензії на право роздрібної торгівлі

алкогольними напоями та тютюновими виробами передбачена в сумі
5 036 200,00 грн та 19 575 000,00 грн відповідно, з урахуванням надходжень за
попередні роки та наявної кількості отримувачів ліцензій.
Надходження від орендної плати за користування цілісним майновим
комплексом та іншим майном, що перебуває в комунальній власності,
визначено в сумі 3 500 000,00 грн відповідно до укладених договорів оренди
майна на підставі інформації Управління спільної комунальної власності
територіальних громад Вінницької обласної Ради.
Доходи спеціального фонду обласного бюджету на 2019 рік заплановані в
сумі 194 137 345,00 грн, у тому числі бюджет розвитку - 50 000,00 грн.
У складі доходів спеціального фонду основну питому вагу становлять
власні надходження бюджетних установ (67,8% від загального обсягу
запланованих доходів), які визначені в сумі 131 708 550,00 грн. на підставі
розрахунків, наданих бюджетними установами.
Важливим джерелом надходжень до спеціального фонду обласного
бюджету є екологічний податок, питома вага якого складає 31,6 %. На 2019 рік
прогнозні показники податку визначені в сумі 61 282 000,00 грн, виходячи із
наявної податкової бази за даними Головного управління Державної фіскальної
служби у Вінницькій області.
Показники надходжень від відчуження майна, що знаходиться в обласній
комунальній власності, на 2019 рік визначені в сумі 50 000,00 грн на підставі
даних Управління спільної комунальної власності територіальних громад
Вінницької обласної Ради з урахуванням об’єктів, що підлягають продажу в
2019 році.
Видатки
Видаткова частина обласного бюджету на 2019 рік по
установах соціально-культурної сфери та інших галузей
Складання проекту обласного бюджету на 2019 рік, розрахунки його
показників здійснено відповідно до вимог Бюджетного кодексу України, інших
нормативно-правових актів, Основних напрямів бюджетної політики на 20192021 роки, схвалених розпорядженням Кабінету Міністрів України від
18.04.2018 №315-р, положень проекту Закону України «Про Державний
бюджет України на 2019 рік», прогнозних показників економічного і
соціального розвитку області та розрахункових показників Міністерства
фінансів України, ряду інших кількісних та якісних параметрів (прожитковий
мінімум, мінімальна заробітна плата, прогнозний індекс зростання споживчих
цін, коефіцієнт підвищення вартості енергоносіїв тощо).
В процесі розрахунку видатків на заробітну плату з нарахуваннями взято
за основу прогнозне підвищення розмірів мінімальної заробітної плати з 1 січня
2019 року - 4173 грн. та розміру базової величини посадового окладу
працівника І тарифного розряду за Єдиною тарифною сіткою з 1 січня - 1921
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грн. Також враховано видатки на реалізацію ряду нормативних актів, якими
регулюються умови оплати праці в бюджетній сфері.
Загалом зростання заробітної плати у 2019 році, відповідно до
підвищення рівня мінімальної заробітної плати та зміни умов оплати праці на
основі Єдиної тарифної сітки, а також інших, пов’язаних з цим показників,
тягне за собою збільшення фонду заробітної плати по основних її складових у
закладах соціально-культурної сфери обласного бюджету на понад 12,1%.
Видатки на оплату комунальних послуг та енергоносіїв розраховано,
виходячи з цін і тарифів на них, що діяли в 2018 році, з врахуванням обсягів їх
споживання у натуральних показниках та прогнозних коефіцієнтів їх
підвищення у 2019 році в середньому на коефіцієнт 1,1. Зокрема, при визначені
видатків за видами енергоносіїв, застосовуються такі коефіцієнти:
- оплату природного газу - коефіцієнт 0,997;
- оплату теплопостачання - коефіцієнт 1,101;
- оплату електроенергії - коефіцієнт 1,1;
- оплату водопостачання і водовідведення та інших енергоносіїв коефіцієнт 1,101.
При цьому, слід зазначити, що головним розпорядникам коштів у
наступному році, як і в попередніх роках, необхідно вжити заходів щодо
ефективного та раціонального споживання енергоносіїв, дотримання режиму
наджорсткої економії використання усіх видів енергоресурсів, запровадження
заходів з енергозбереження та енергозаощадження, перехід на альтернативні
джерела теплопостачання.
Сума асигнувань на продукти харчування та медикаменти розрахована,
виходячи з діючих натуральних та, в окремих випадках, грошових норм
забезпечення одиниці контингенту, що обслуговується у закладах соціальнокультурної сфери із застосуванням прогнозного індексу споживчих цін до
попереднього року та з врахуванням обсягів ресурсів, які можливо спрямувати
на вказані захищені видатки.
Всі інші незахищені та непершочергові видатки передбачені у мінімально
необхідному обсязі. Потребу в коштах на ці видатки на 2019 рік розраховано,
виходячи з режиму жорсткої економії, об’єктивного вибору пріоритетів,
ефективного та раціонального використання бюджетних коштів.
Обласна рада
Загалом обсяг призначень за головним розпорядником коштів обласного
бюджету - обласної Ради становить 33 206 100,00 грн.
КПКВК
0110150
«Організаційне,
інформаційно-аналітичне
та
матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради,
районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад» в
межах доведеного граничного обсягу видатків бюджету заплановано у сумі 14
390 500,00 грн.
Доведений граничний обсяг забезпечив потребу в коштах у повному
обсязі. В процесі розподілу граничного обсягу видатків дотримано вимоги
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бюджетного законодавства щодо забезпечення в повному обсязі потреби в
коштах на оплату праці працівників (відповідно до встановлених
законодавством України умов оплати праці); на проведення розрахунків за
електричну та теплову енергію, водопостачання, водовідведення та послуги
зв'язку.
Порівняно з 2018 роком видатки збільшено на 2 106 600,00 грн, або на
17,2 %. Весь обсяг коштів спрямовується на забезпечення функціонування
обласної Ради. Із зазначеної суми на оплату праці працівників обласної Ради
заплановано 10 735 792,00 грн, на оплату енергоносіїв та комунальних послуг
467 000,00 грн.
Для покращення матеріально-технічної бази передбачається придбання
швидкісних сканерів та багатофункціонального пристрою за рахунок коштів
бюджету розвитку на суму 49 500,00 грн.
КПКВК 0110180 «Інша діяльність у сфері державного управління» 4 715 600,00 грн, в тому числі:
- на виконання заходів Програми розвитку місцевого самоврядування у
Вінницькій області на 2018-2022 роки - 3 530 000,00 грн. Зокрема заплановано
фінансування заходів, пов’язаних з висвітленням діяльності депутатів та
постійних комісій в засобах масової інформації, проведення нарад, семінарів,
науково-практичних
конференцій,
модернізацією
системи
поіменного
голосування «Рада», надання фінансової, інформаційної, консультативної
підтримки для функціонування Агенції регіонального розвитку Вінницької
області;
- на виконання Програми розвитку міжнародного та транскордонного
співробітництва Вінницької області на 2016-2020 роки - 240 000,00 грн. Кошти
планується спрямувати на фінансування заходів з поглиблення співпраці з
регіонами країн світу, участь у міжнародних конференціях, асамблеях,
виставках, симпозіумах, з питань європейської інтеграції, міжрегіонального та
транскордонного співробітництва, проведення презентацій, семінарів, нарад,
круглих столів тощо.
- на виконання Програми підтримки утримання об’єктів спільної
власності територіальних громад області, які орендуються/експлуатуються
окремими органами виконавчої влади на 2018 - 2021 роки - 945 600,00 грн.
Кошти планується спрямувати на компенсацію витрат за експлуатаційні та інші
послуги та видатки на виконання заходів з пожежної безпеки.
КПКВК 0117680 «Членські внески до асоціацій органів місцевого
самоврядування» - 900 000,00 грн. Заплановано сплату внесків, пов’язаних з
участю у роботі Української асоціації районних та обласних рад, Вінницької
обласної асоціації органів місцевого самоврядування.
На виконання заходів Комплексної цільової програми соціального
захисту населення Вінницької області передбачено обласній Раді на 2019 рік
передбачено асигнування загального фонду по КПКВК 0113242 «Інші заходи у
сфері соціального захисту і соціального забезпечення» для надання грошової
допомоги громадянам, які опинились у складних життєвих обставинах з
незалежних від них причин (тривала хвороба, смерть близьких родичів,
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стихійне лихо, інші особливі обставини) за висновками депутатів обласної Ради
в сумі 9 000 000,00 грн.
Обсяг призначень за КПКВК 0117693 «Інші заходи, пов’язані з
економічною діяльністю» на фінансову підтримку ОКП «Автобаза обласної
Ради» передбачено 4 200 000,00 грн.
Департамент освіти і науки ОДА
При формуванні проекту обласного бюджету Департаментом фінансів
облдержадміністрації
доведені
Департаменту
освіти
і
науки
облдержадміністрації граничні обсяги асигнувань на утримання підвідомчих
закладів та проведення заходів в сумі 890 643 453,00 грн, в тому числі за
рахунок коштів освітньої субвенції - 258 794 700,00 грн, додаткової дотації з
державного бюджету місцевим бюджетам на фінансування переданих з
державного бюджету видатків з утримання закладів освіти та охорони здоров'я
- 252 961 094,00 грн та надходжень обласного бюджету - 378 887 659,00 грн.
При формуванні проекту обласного бюджету на 2019 рік доведений
граничний обсяг був дотриманий і розподілений на:
- КПКВК 0611000 «Освіта» - 881 189 653,00 грн. (з них 258 794 700,00
грн - кошти освітньої субвенції, 252 961 094,00 грн - кошти додаткової дотації
з державного бюджету, 369 433 859,00 грн - надходження обласного бюджету);
- КПКВК 0613000 «Соціальний захист та соціальне забезпечення» 6 973 000,00 грн;
- КПКВКМБ 0614000 «Культура і мистецтво» - 2 480 800,00 грн.
Фонд оплати праці в бюджетному запиті по загальному фонду складає
553 529 600,00 грн (62,1% загального обсягу видатків, що здійснюються за
рахунок коштів загального фонду), що на 13,3% більше планових показників
2018 року з урахуванням змін.
За розрахунками Департаменту освіти і науки облдержадміністрації
потреба в коштах для виплати заробітної плати з нарахуваннями працівникам
галузі забезпечена бюджетними призначеннями в повному обсязі.
Видатки на оплату комунальних послуг та енергоносіїв розраховані в сумі
60 741 800,00 грн (6,8% загального обсягу видатків, що здійснюються за
рахунок коштів загального фонду), що більше показників 2018 року на 8,7% та
за даними Департаменту освіти і науки облдержадміністрації забезпечує у
повному обсязі проведення розрахунків по цінах і тарифах, діючих у 2018 році
з урахуванням їх підвищення відповідно до листа Міністерства фінансів
України від 03.08.2018 року №05110-14-21/20720 та запланованої економії
споживання у натуральних показниках протягом 2019 року.
За КПКВК 0611161 «Забезпечення діяльності інших закладів у сфері
освіти» заплановані видатки в сумі 7 856 300,00 грн., з них:
- КО «Центр матеріально-технічного забезпечення закладів освіти
області» - 5 773 800,00 грн;
- Навчально-методичний центр психологічної служби системи освіти
Вінницької області - 2 082 500,00 грн.
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По КПКВК 0611162 «Інші програми та заходи у сфері освіти»
заплановані видатки на фінансування обласних програм, а саме:
- Обласна цільова програма роботи з обдарованою молоддю на 2018-2022
роки - 4 805 000,00 грн;
- Обласна програма розвитку інформаційних та інноваційних технологій в
закладах освіти Вінницької області на 2016-2020 роки - 650 000,00 грн.
На 2019 рік передбачається здійснення капітальних видатків за рахунок
передачі коштів із загального фонду до бюджету розвитку в обсязі 4 382 000,00
грн.
Передбачається також залучення установами Департаменту освіти і науки
облдержадміністрації коштів спеціального фонду (власні надходження
бюджетних установ) в загальній сумі 97 565 750,00 грн, з яких виділяється на
виплату заробітної плати 32 041 000,00 грн, оплату енергоносіїв та
комунальних послуг - 7 292 000 грн, на видатки розвитку - 10 605 000,00 грн.
Департамент охорони здоров’я ОДА
Департаментом фінансів облдержадміністрації доведені Департаменту
охорони здоров’я облдержадміністрації граничні обсяги асигнувань загального
фонду в сумі 1 551 795 237,00 грн, в тому числі на утримання підвідомчих
закладів та проведення заходів - 1 545 394 137,00 грн, галузевих субвенцій з
державного бюджету по загальному фонду - 6 401 100,00 грн та субвенції з
державного бюджету по спеціальному фонду - 26 416 100,00 грн. Із загального
доведеного обсягу 1 176 031 600,00 грн коштів медичної субвенції, 6 320 800,00
грн - освітньої субвенції.
При формуванні проекту обласного бюджету на 2019 рік доведений
граничний обсяг був дотриманий.
Загальний обсяг медичної субвенції зменшено на 4 000 000,00 грн для
передачі медичної субвенції міському бюджету м.Вінниця для забезпечення
витратними матеріалами (кардіовиробами) хворих області в комунальному
некомерційному підприємстві «Вінницький регіональний клінічний лікувальнодіагностичний центр серцево-судинної патології», а також на 27 017 400,00 грн
для передачі коштів медичної субвенції бюджетам міст обласного значення та
районним бюджетам (цільові видатки для лікування хворих на цукровий та
нецукровий діабет).
Таким чином, загальний обсяг видатків загального фонду Департаменту
охорони здоров’я облдержадміністрації на утримання підвідомчих закладів та
проведення заходів складає 1 520 777 837,00 (1 514 376 737,00 грн. без
врахування цільових галузевих субвенцій з державного бюджету).
Розподілено за наступними напрямками:
- КПКВКМБ 0711000 «Освіта» - 79 045 500,00 грн.;
- КПКВКМБ 0712000 «Охорона здоров’я» - 1 441 732 337,00 грн за
рахунок медичної субвенції (в частині утримання закладів та проведення
заходів), власних коштів обласного бюджету, а також цільових субвенцій з
державного бюджету, зокрема, найбільші обсяги по:

- КПКВКМБ 0712010 «Багатопрофільна стаціонарна медична
допомога населенню» - 286 432 200,00 грн.,
- КПКВКМБ 0712020 «Спеціалізована стаціонарна медична
допомога населенню» - 405 061 300,00 грн.,
- КПКВКМБ 0712070 «Екстрена та швидка медична допомога
населенню» - 467 337 000,00 грн.;
- КПКВКМБ 0712150 «Інші програми, заклади та заходи у сфері
охорони здоров’я» - 186 839 737,00 грн.
Фонд оплати праці (з урахуванням медичних закладів, які фінансуються
за планом використання коштів) запланований в сумі 853 650 900,00 грн., що
більше проти уточнених показників 2018 року, зокрема по закладах освіти на
19,5%, по медичних закладах - 26,0%. За поясненнями Департаменту охорони
здоров’я ОДА до розрахунків показників обласного бюджету, потреба в коштах
на виплату заробітної плати по обов’язкових виплатах працівникам (11382,75
середньорічних штатних посад в медичних закладах, 572,25 середньорічних
штатних одиниць - в закладах освіти) забезпечена в повному обсязі.
Видатки на оплату комунальних послуг та енергоносіїв в обсязі 129 073
800 грн (зростання в середньому на 17,8% проти уточнених показників
поточного року) забезпечують проведення розрахунків по діючих тарифах 2018
року з урахуванням коефіцієнтів їх підвищення та очікуваної економії
споживання протягом 2019 року.
У складі видатків медичної галузі передбачено ряд цільових видатків:
- для лікування хворих на хронічну ниркову недостатність методом
гемодіалізу - 49 693 700,00 грн;
- для придбання лікарських засобів, виробів медичного призначення,
лабораторних реактивів для стаціонарних спеціалізованих закладів охорони
здоров’я, що надають медичну допомогу громадянам, які постраждали
внаслідок Чорнобильської катастрофи - 2 529 000,00 грн.;
- на виплату щомісячної державної допомоги BIJl-інфікованим дітям 218 300,00 грн.
- цільові видатки для лікування хворих на цукровий та нецукровий діабет
- 7 301 700,00 грн.
- цільові видатки на підвищення рівня оплати праці працівників з
кваліфікацією «Парамедик», «Екстрений медичний технік» та лікарів з
медицини невідкладних станів, які пройдуть підвищення кваліфікації у
Вінницькій, Донецькій, Одеській, Полтавській, Тернопільській областях та
місті Києві - 10 587 500,00 грн.
- обсяг цільових коштів для медичного обслуговування внутрішньо
переміщених осіб - 4 331 900,00 грн.
Також передбачено ряд галузевих субвенцій з державного бюджету
обласному бюджету, а саме:
- придбання витратних матеріалів для закладів охорони здоров'я та
лікарських засобів для інгаляційної анестезії - 773 700,00 грн;
- придбання медикаментів та виробів медичного призначення для
забезпечення швидкої медичної допомоги - 5 627 400,00 грн;
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- 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» 26 416 100,00 грн (спеціальний фонд).
В загальному обсязі видатків передбачено на реалізацію заходів Обласної
програми «Майбутнє Вінниччини в збереженні здоров’я громадян» на 20162020 роки» 88 216 100,00 грн, Обласної програми «Боротьба з онкологічними
захворюваннями на період 2017-202Іроки» 11 569 100,00 грн та Обласної
програми «Розвиток системи екстреної медичної допомоги Вінницької області
до 2020 року» 7 687 300,00 грн.
Крім того, обласному бюджету передбачено субвенції з державного
бюджету на відшкодування вартості лікарських засобів лікарських засобів для
лікування окремих захворювань в сумі 10 195 100,00 грн, які Департаментом
охорони здоров’я облдержадміністрації розподілено між бюджетами міст
обласного значення, бюджетами об’єднаних територіальних громад та
районними бюджетами.
Департамент соціальної та молодіжної політики ОДА
Доведені граничні обсяги асигнувань Департаменту соціальної та
молодіжної політики облдержадміністрації на утримання підвідомчих установ
та проведення відповідних заходів на 2019 рік по загальному фонду в сумі 212
267 700,00 грн.
При формуванні проекту обласного бюджету на 2019 рік доведений
граничний обсяг був дотриманий.
Фонд оплати праці в бюджетному запиті по загальному фонду складає
108 372 900,00 грн, що на 27,5% більше проти уточненого плану 2018 року та
становить 51,1% до загального обсягу видатків галузі. За розрахунками
Департаменту соціальної та молодіжної політики облдержадміністрації,
працівники підвідомчих закладів забезпечені в повному обсязі коштами для
виплати заробітної плати за обов’язковими її складовими.
Видатки на оплату за спожиті енергоносії та комунальні послуги
передбачені в сумі 23 524 550,00 грн або збільшено на 13,8% проти уточненого
плану на 2018 рік, що забезпечує у повному обсязі проведення розрахунків по
тарифах, діючих у 2018 році з урахуванням коефіцієнтів прогнозного зростання
у наступному бюджетному році.
По КПКВК 0813100 «Надання соціальних та реабілітаційних послуг
громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю в
установах соціального обслуговування» по загальному фонду бюджету
заплановано видатків в сумі 165 282 252,00 грн, з них:
- КПКВК 0813101 «Забезпечення соціальними послугами стаціонарного
догляду з наданням місця для проживання дітей з вадами фізичного та
розумового розвитку» - 31 742 200,00 грн для забезпечення функціонування 2
дитячих будинків-інтернатів;
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- КПКВК 0813102 «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» для
утримання 7 установ соціального захисту - 119 125 800,00 грн;
- КПКВК 0813105 «Надання реабілітаційних послуг особам з
інвалідністю та дітям з інвалідністю» - 14 414 252,00 грн для утримання
обласного центру комплексної реабілітації для осіб з інвалідністю внаслідок
інтелектуальних порушень в селі Крищинці.
По КПКВК 0813111 «Утримання закладів, що надають соціальні послуги
дітям, які опинились у складних життєвих обставинах» передбачено 1 100
648,00 грн на функціонування Жмеринського обласного соціального
гуртожитку.
По КПКВК 0813121 «Утримання та забезпечення діяльності центрів
соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді» заплановано 3 900 500,00 грн, з
яких:
- З 687 500,00 грн - на утримання Вінницького обласного центру
соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді;
- 213 000,00 грн - на виконання заходів, що будуть здійснюватись
Вінницьким обласним центром соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді в
рамках обласної комплексної програми підтримки сім’ї, запобігання
домашньому насильству, забезпечення рівних прав і можливостей жінок та
чоловіків та попередження торгівлі людьми.
Також з метою реалізації комплексної програми підтримки сім’ї,
запобігання домашньому насильству, забезпечення рівних прав і можливостей
жінок та чоловіків та попередження торгівлі людьми на період до 2021 року
передбачено кошти по КПКВК 0813122 «Заходи державної політики із
забезпечення рівних прав та можливостей жінок та чоловіків» в сумі 650 000,00
грн та по КПКВК 0813123 «Заходи державної політики з питань сім’ї» - 1 400
000,00 грн.
По КПКВК 0813131 «Здійснення заходів та реалізація проектів на
виконання Державної цільової соціальної програми «Молодь України»
заплановано 2 140 000,00 грн, які будуть спрямовані на реалізацію заходів
обласної цільової соціальної програми «Молодь Вінниччини».
По КПКВК 0813133 «Інші заходи та заклади молодіжної політики»
передбачено 4 980 000,00 грн, з яких:
- З 780 000,00 грн - на утримання Вінницького обласного молодіжного
центру «Квадрат»;
- 1 200 000,00 грн - на виконання заходів обласної цільової соціальної
програми національно-патріотичного виховання дітей та молоді.
По КПКВК 0813140 «Оздоровлення та відпочинок дітей (крім заходів з
оздоровлення дітей, що здійснюються за рахунок коштів на оздоровлення
громадян,
які
постраждали
внаслідок
Чорнобильської
катастрофи)»
передбачено кошти в обсязі 5 800 000,00 грн на виконання заходів обласної

цільової соціальної програми оздоровлення, відпочинку дітей і молоді,
розвитку мережі дитячих закладів оздоровлення та відпочинку.
По КПКВК 0813192 «Надання фінансової підтримки громадським
організаціям інвалідів і ветеранів, діяльність яких має соціальну спрямованість»
враховано 980 000,00 грн (на фінансову підтримку громадських організацій в
рамках виконання комплексної цільової програми соціального захисту
населення Вінницької області).
По КПКВК 0813200 «Забезпечення обробки інформації з нарахування та
виплати допомог і компенсацій» планується 5 004 100,00 грн на утримання
обласного інформаційно-аналітичного центру по обслуговуванню установ
соціального захисту населення.
По КПКВК 0813241 «Забезпечення діяльності інших закладів у сфері
соціального захисту і соціального забезпечення» передбачено 11 279 200,00 грн
загального фонду бюджету, зокрема:
- на утримання Вінницького обласного центру соціально-психологічної
реабілітації дітей та молоді з функціональними обмеженнями «Обрій» - 5 502
400,00 грн;
- на утримання Козятинського обласного соціального центру матері та
дитини - 1 627 800,00 грн;
- на утримання обласного комплексного центру надання соціальних
послуг - 4 149 000,00 грн.
По КПКВК 0813242 «Інші заходи у сфері соціального захисту і
соціального забезпечення» заплановано 9 751 000,00 грн з яких:
- на виплату стипендій студентам вищих навчальних закладів з числа
дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування - 701 000,00 грн;
- на виконання заходів Комплексної цільової програми соціального
захисту населення Вінницької області - 1 191 000,00 грн (в тому числі для
надання одноразової грошової виплати вдовам загиблих при виконанні
службового обов’язку міліціонерів - ЗО 000,00 грн та для реалізації заходів - 1
161 000,00 грн, визначених програмою що реалізується Департаментом
соціальної та молодіжної політики);
- на реалізацію обласної комплексної цільової програми підтримки
учасників антитерористичної операції, членів їх сімей та членів сімей загиблих
(померлих) учасників антитерористичної операції - 7 859 000,00 грн, зокрема:
• для виплати грошової матеріальної допомоги сім’ям загиблих,
сім’ям померлих демобілізованих військовослужбовців та особам, які
отримали поранення під час проведення АТО в східних областях України
та
надання
матеріальної
допомоги
членам
сімей
загиблих
військовослужбовців з нагоди ювілейних та пам’ятних дат створення
військових частин в сумі 2 652 971,00 грн;
• на проведення компенсаційної виплати на навчання учасників
антитерористичної операції та їх дітей на контрактній формі навчання
денного відділення вищих навчальних закладів Вінницької області І-ІІ та
ІІІ-ІУ рівнів акредитації, незалежно від форми власності закладу та які
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вперше здобувають певний освітньо-кваліфікаційний рівень
в сумі
3 170 029,00 грн;
• реалізація інших заходів - 2 036 000,00 грн.
З
метою покращення матеріально-технічної бази підвідомчих установ
передбачається залучення коштів спеціального фонду в сумі 31 685 700,00 грн.
Служба у справах дітей ОДА
Департаментом фінансів облдержадміністрації доведені граничні обсяги
асигнувань загального фонду на утримання підвідомчих закладів Служби у
справах дітей облдержадміністрації (Вінницького та Жмеринського центрів
соціально-психологічної реабілітації дітей) в сумі 8 056 800,00 грн або
збільшені порівняно з уточненим річним планом минулого року на 13,5%.
Доведений граничний обсяг при формуванні проекту обласного бюджету
на 2019 рік був дотриманий.
Фонд оплати праці складає 53,3% загального обсягу видатків, що
здійснюються за рахунок коштів загального фонду бюджету і становить 4
293 300,00 грн.
За даними Служби у справах дітей облдержадміністрації вимогу щодо
забезпечення бюджетними призначеннями потреби в коштах на виплату
заробітної плати з нарахуваннями дотримано в повному обсязі.
Видатки на оплату за спожиті енергоносії та кохмунальні послуги
передбачені в сумі 669 000,00 грн., що на 7,1% більше в порівнянні з уточненим
планом минулого року та забезпечують у повному обсязі проведення
розрахунків по діючих тарифах 2018 року з урахуванням прогнозованих
коефіцієнтів зростання у наступному році.
Управління культури і мистецтв ОДА
Управлінню культури і мистецтв облдержадміністрації на утримання
підвідомчих закладів та проведення відповідних заходів доведено граничний
обсяг в сумі 174 411 285,00 грн., в тому числі за рахунок коштів освітньої
субвенції - 2 897 900,00 грн. та надходжень обласного бюджету 171 513 385,00 грн.
При формуванні проекту обласного бюджету на 2019 рік доведений
граничний обсяг був дотриманий і розподілений на:
- галузь культури (КПКВК 1014000) - 112 657 910,00 грн;
- галузь освіти (КПКВК 1011000) - 61 753 375,00 грн (з них кошти
освітньої субвенції - 2 897 900,00 грн).
Фонд оплати праці запланований в сумі 78 551 599,00 грн, що на 18,8%
більше порівняно із затвердженими показниками минулого року та на 16,6%
більше уточненого плану на 2018 рік. За розрахунками Управління культури і
мистецтв облдержадміністрації, підвідомчі заклади забезпечені в повному
обсязі коштами для виплати заробітної плати за обов’язковими її складовими.
Видатки на оплату комунальних послуг та енергоносіїв передбачені у
сумі 6 951 986,00 грн, що на 30,4% більше уточненого плану на 2018 рік, і
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забезпечують у повному обсязі потребу, виходячи з діючих тарифів 2018 року з
урахуванням їх підвищення відповідно до листа Міністерства фінансів України
від 03.08.2018 року №05110-14-21/20720 та запланованої економії споживання
енергоносіїв в натуральних показниках у 2019 році.
Поточні трансферти театрально-видовищним закладам складають
43 573 451,00 грн, в тому числі на заробітну плату з нарахуваннями 42 823 451,00 грн.
На підготовку та проведення міжнародного фестивалю "ОРЕІІАРЕ8Т
ТиЬСНУІУ' в Палаці Потоцьких планується спрямувати кошти у сумі
2 000 000,00 грн.
На капітальні видатки передбачені кошти у сумі 3 901 000,00 грн, а саме
на поповнення бібліотечного фонду та передплату періодичних видань
обласних бібліотек у сумі 2 651 000,00 грн та на Вінницький обласний
краєзнавчий музей для історико-меморіального комплексу пам’яті жертв
нацизму сумі 1 250 000,00 грн.
Для покращення стану утримання підвідомчих установ культури
передбачається залучення коштів спеціального фонду в сумі 2 519 726,00 грн. З
них направляється на виплату заробітної плати 388 042,00 грн, оплату за
спожиті енергоносії та комунальні послуги - 719 371,00 грн.
Управління у справах національностей та релігій ОДА
Управлінню за КПКВК 1014082 «Інші заходи в галузі культури і
мистецтва» на проведення відповідних заходів доведено граничний обсяг в
сумі 762 000,00 грн, з них на виконання заходів Програми підтримки діяльності
національно-культурних товариств області та забезпечення міжконфесійної
злагоди і духовно-морального розвитку на 2016-2020 роки - 662 000,00 грн та
на підтримку громадських організацій - 100 000,00 грн.
Управління фізичної культури та спорту ОДА
Управлінню фізичної культури та спорту облдержадміністрації на
утримання підвідомчих закладів та проведення відповідних заходів доведено
граничний обсяг в сумі 83 449 800,00 грн.
При формуванні проекту обласного бюджету на 2019 рік доведений
граничний обсяг був дотриманий.
Фонд оплати праці запланований в сумі 28 386 000,00 грн, що на 49,2%
більше порівняно із затвердженими показниками минулого року та на 30,1%
більше уточненого плану на 2018 рік. За розрахунками управління фізичної
культури та спорту облдержадміністрації виплата заробітної плати працівникам
підвідомчих закладів забезпечена по обов’язкових складових в повному обсязі.
Видатки на розрахунки за спожиті енергоносії та комунальні послуги
передбачені в сумі 689 900,00 грн. Вони забезпечують у повному обсязі
проведення розрахунків по діючих тарифах 2018 року з урахуванням їх
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підвищення та економії споживання енергоносіїв в натуральних показниках
протягом 2019 року.
По КПКВК 1115012 - 60 000,00 грн - на виконання заходів обласної
цільової соціальної програми національно-патріотичного виховання дітей
та молоді на 2017-2020 роки
По КПКВК 1115032 «Фінансова підтримка дитячо-юнацьких спортивних
шкіл фізкультурно-спортивних товариств» передбачено 8 961 300,00 грн, а
саме:
- Вінницька обласна дитячо-юнацька спортивна школа «Колос» 4 576 900,00 грн (забезпечення заробітною платою з нарахуванням, придбання
спортивного інвентарю, оплата оренди, харчування, відрядження, оплата
енергоносіїв);
Вінницька спеціалізована дитячо-юнацька
спортивна школа
олімпійського резерву з легкої атлетики - 4 384 400,00 грн (забезпечення
заробітною платою з нарахуванням, придбання спортивної форми та взуття,
оренда, відрядження і харчування та оплата енергоносіїв).
По КПКВК 1115042 «Фінансова підтримка спортивних споруд, які
належать громадським організаціям фізкультурно-спортивної спрямованості»
передбачені видатки в сумі 1 493 200,00
грн
на
фінансову
підтримку
спортивних споруд Вінницької обласної організації фізкультурно-спортивного
товариства «Динамо» України.
По КПКВК 1115051 «Фінансова підтримка регіональних всеукраїнських
організацій фізкультурно-спортивної спрямованості у проведенні навчальнотренувальної та спортивної роботи» передбачено 759 900,00 грн, а саме:
- Вінницька обласна організація Всеукраїнського фізкультурноспортивного товариства «Колос» агропромислового комплексу України 479 900,00 грн;
- Вінницька обласна організація фізкультурно-спортивного товариства
«Динамо» України - 80 000,00 грн;
- Вінницька обласна організація фізкультурно-спортивного товариства
«Спартак» - 200 000,00 грн.
По КПКВК 1115053 «Фінансова підтримка місцевих осередків (рад)
всеукраїнських
організацій
фізкультурно-спортивної
спрямованості»
передбачено 2 775 000,00 грн, а саме:
- Вінницька обласна організація Всеукраїнського фізкультурноспортивного товариства «Колос» агропромислового комплексу України 736 800,00 грн (забезпечення заробітною платою з нарахуваннями);
- Вінницька обласна організація фізкультурно-спортивного товариства
«Динамо» України - 1 075 000,00 грн (забезпечення заробітною платою з
нарахуваннями);
- Вінницька обласна організація фізкультурно-спортивного товариства
«Україна» - 393 000,00 грн (забезпечення заробітною платою з нарахуваннями);
- Вінницька обласна організація фізкультурно-спортивного товариства
«Спартак» - 570 200,00 грн.
(забезпечення заробітною платою з
нарахуваннями).
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По КПКВК 1115062 «Підтримка спорту вищих досягнень та організацій,
які здійснюють фізкультурно-спортивну діяльність в регіоні» заплановано
кошти на фінансову підтримку громадських закладів, Відділення НОК України
Вінницької області, на персональні стипендії ветеранам фізичної культури та
спорту, стипендії провідним спортсменам в сумі 4 696 200,00 грн, а саме:
Управління фізичної культури та спорту Вінницької обласної
державної адміністрації - 1 700 000,00 грн (щомісячна стипендія ветеранам
спорту, матеріальна допомога ветеранам спорту та щомісячні стипендії
облдержадміністрації та обласної Ради);
Відділення Національного Олімпійського Комітету України
Вінницькій області - 1 622 100,00 грн (забезпечення статутної діяльності);
- Спортивна студентська спілка Вінницької області - 50 000,00 грн
(забезпечення проведення спортивних заходів серед студентів);
- Спортивна спілка учнівської молоді Вінницької області - 50 000,00 грн
(забезпечення проведення спортивних заходів серед учнів загальноосвітніх
шкіл);
- Громадська спілка "Вінницька обласна федерація футболу" 600 000,00 грн (проведення чемпіонатів області та турнірів, придбання
спортивної форми та інвентарю, оплата оренди, оплата енергоносіїв);
Комунальна організація «Вінницький обласний міжрегіональний
Центр олімпійської підготовки спортсменів з хокею на траві» - 674 100,00 грн
(забезпечення заробітною платою з нарахуванням, статутної діяльності).
Передбачається також залучення установами фізичної культури та
спорту коштів спеціального фонду в загальній сумі 198 000,00 грн, з яких
виділяється на виплату заробітної плати 64 800,00 грн.
Департамент житлово-комунального господарства, енергетики та
інфраструктури ОДА

Департаменту передбачено видатки за загальним фондом в сумі
6 720 500,00 грн, з них:
на виконання заходів Програми підвищення енергоефективності т
зменшення споживання енергоресурсів у Вінницькій області на 2017-2022 роки
- 1 100 000,00 грн;
-н а виконання заходів Програми енергозбереження для населення та
об’єднань співвласників багатоквартирних будинків (ОСББ) Вінницької області
на 2015-2019 роки - 5 500 000,00 грн;
На витрати, пов’язані з наданням та обслуговуванням пільгових
довгострокових кредитів, наданих громадянам на будівництво, реконструкцію,
придбання житла - 120 500,00 грн.
Департамент будівництва, містобудування та архітектури ОДА
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Головному розпоряднику коштів заплановано призначень у сумі
216 413 019,00 грн, у тому числі на:
- Будівництво медичних установ та закладів - 28 582 102,00 грн, з них для
проведення робіт за об’єктами:
Реконструкція будівлі корпусу №15 "Відділення мікрохірургії ока,
відділення гемодіалізу, пульмонологічне відділення" Вінницької обласної
кчінічної лікарні ім.М.І.Пирогова по вул.Пирогова, 46 в м.Вінниці (коригування);
- 1 582 102,00 грн;
Реконструкція будівлі корпусу №18 "Полікіініка" ВОКЛ ім.Пирогова
м.Вінниця - 2 000 000,00 грн;
Реконструкція будівлі корпусу №14 Вінницької обласної клінічної лікарні
ім.М.І.Пирогова в м.Вінниці по вул.Пирогова, 46 (нова ПКД) - 5 000 000,00 грн;
«Реконструкція будівлі корпусу №7 ВОКЛ ім. Пирогова в м.Вінниці під
відділеня нейрохірургії» 20 000 000,00 грн.
- Будівництво установ та закладів соціальної сфери - 10 072 912,00 грн, з
них для проведення робіт за об’єктами:
Утеплення зовнішніх стін та даху всієї будівлі Вінницького будинкуінтернату геріатричного профілю - 8 072 912,00 грн.;
Продовження капітального ремонту кімнат гігієни Обласного
пансіонату для осіб з інвалідністю та осіб похилого віку - 2 000 000,00 грн.
- Будівництво інших об'єктів соціальної та виробничої інфраструктури
комунальної власності - 24 800 000,00 грн для проведення реконструкції залу
засідань, холу та нежитлових приміщень існуючої адміністративної будівлі під
ляльковий театр по вул. Хмельницьке шосе, 7 в м. Вінниця
- Проектування, реставрація та охорона пам'яток архітектури 2 259 454,00 грн, забезпечення проведення робіт з Реставрації пам ятки
архітектури національного значення «Палац» (1805 р.) охор. №973/1 по вул.
Спортивна, 3 в смт. Муровані Курилівці, Вінницької області.
Для реалізації інших заходів щодо соціально-економічного розвитку
територій спрямовуються кошти у сумі 72 244 871,00 грн.
Для співфінансування інвестиційних проектів, що реалізуються за
рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку передбачено
видатки у сумі - 11 303 280,00 грн (Реконструкція частини інфекційного
відділення Вінницької обласної дитячої кчінічної лікарні відділення екстреної
медичної допомоги з прибудовою по вул. Хмельницьке шосе, 108 в м. Вінниця).
Для забезпечення виконання інвестиційних проектів в рамках реалізації
заходів, спрямованих на розвиток системи охорони здоров'я у сільській
місцевості передбачено видатків у сумі - 59 120 500 грн. за рахунок відповідної
субвенції.
Управління дорожнього господарства ОДА
Для забезпечення будівництва, реконструкції, ремонту і утримання
автомобільних доріг загального користування місцевого значення, вулиць і
доріг комунальної власності у населених пунктах встановити призначення
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спеціального фонду в сумі 839 960 900,00 грн. за рахунок відповідної субвенції
з державного бюджету.
Департамент агропромислового розвитку, екології та природних ресурсів
ОДА
На виконання заходів обласної програми 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 культурноосвітніх та виховних цілях на 2017-2021 роки сумі 5 000 000,00 грн.
На виконання заходів обласної програми розвитку особистих селянських
та фермерських господарств, кооперативного руху на селі та дорадництва на
2016-2020 роки передбачено асигнувань у сумі 3 500 000,00 грн.
Передбачено асигнування спеціального фонду в сумі 92 500,00 грн, які
спрямовуються на проведення нормативної грошової оцінки земель. Кошти
акумульовано за рахунок відшкодування втрат сільськогосподарського та
лісогосподарського виробництва.
Департамент міжнародного співробітництва та
регіонального розвитку ОДА
Департаменту передбачено видатки за загальним фондом в сумі
27 730 000,00 грн. та за спеціальним фондом в сумі 61 832 000,00 грн, а саме:
Видатки загального фонду спрямовуються:
на програму утримання об’єктів спільної комунальної власності
територіальних громад області - 3 000 000,00 грн;
на
фінансування
програми
розвитку
міжнародного
та
транскордонного співробітництва на 2016-2020 роки в сумі 770 000,00 грн;
на виконання заходів обласної програми розвитку туризму у
Вінницькій області на 2017-2020 роки - 600 000,00 грн;
на виконання плану заходів Програми економічного і соціального
розвитку Вінницької області на 2019 рік - 1 470 000,00 грн;
на виконання заходів Стратегії розвитку малого та середнього
підприємництва Вінницької області на період до 2020 року за КПКВК 2517610
«Сприяння розвитку малого і середнього підприємництва» - 1 890 000,00 грн;
на реалізацію проектів розвитку територіальних громад 20 000 000,00 грн ( у тому числі забезпечення роботи дирекції конкурсу 60 000,00 грн, оплата послуг адміністратора конкурсу - 80 000,00 грн).
Видатки спеціального фонду обласного бюджету спрямовуються на:
фінансування заходів з охорони навколишнього природного
середовища відповідно до Регіональної програми охорони навколишнього
природного середовища та раціонального використання природних ресурсів в
сумі 61 832 000,00 грн, що сформовані за рахунок надходжень грошових
стягнень за шкоду, заподіяну навколишньому середовищу.
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Департамент цивільного захисту ОДА
Департаменту цивільного захисту облдержадміністрації встановлюються
бюджетні призначення в сумі 10 635 000,00 грн, які спрямовуватимуться на
реалізацію заходів комплексної програми захисту населення і території
Вінницької області у разі загрози та виникнення надзвичайних ситуацій на
2017-2021 роки, з них на утримання комунальної установи «Вінницький
обласний центр цивільного захисту та матеріальних резервів» в сумі
З 635 000,00 грн та на обслуговування апаратури оповіщення цивільного
захисту - 1 600 000,00 грн, на охорону та утримання пунктів управління
3 600 000,00 грн, поповнення матеріального резерву - 1 800 000,00 грн.
Департамент інформаційної діяльності та
комунікацій з громадськістю ОДА
Департаменту інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю
облдержадміністрації встановлюються призначення в сумі 10 271 400,00 грн, з
яких:
за КПКВК 2318410 «Фінансова підтримка засобів масової інформації» 4 798 000,00 грн, в тому числі:
телебачення і радіомовлення та інші засоби масової інформації
399 000,00
грн (висвітлення діяльності органів влади та місцевого
самоврядування);
періодичні видання 199 500,00 грн (кошти спрямовуються на інші
додаткові заходи щодо висвітлення діяльності органів виконавчої влади та
місцевого самоврядування);
книговидання 4 000 000,00 грн (кошти спрямовуються на фінансове
забезпечення робочої групи редколегії Тому «Зводу пам’яток історії та
культури» - 579 000,00 грн, Пошуково-видавничого агентства «Книга Пам’яті
України» - 439 000,00 грн, редакції книги «Реабілітовані історією» - 682 000,00
грн, КУ «Видавничий дім «Моя Вінниччина» - 1 000 000,00 грн, видання
творів місцевих авторів - 1 000 000,00
грн, видання серії книг «Моя
Вінниччина» - 300 000,00 грн.
додаткові заходи, щодо висвітлення діяльності органів влади та
місцевого самоврядування (інші засоби масової інформації) - 199 500,00 грн;
за КПКВК 2318420 «Інші заходи у сфері засобів масової інформації» 5 473 400,00 грн, в тому числі:
відзначення загальнодержавних свят - 2 500 000,00 грн;
фінансова підтримка громадських організацій та творчих спілок 1 130 000,00 грн;
проведення навчально-методичних та рекламних заходів та
конкурсів - 350 000,00 грн;
надання фінансової підтримки реформованим ЗМІ області 900 000,00 грн;

19

проведення конкурсів - 240 000,00 грн (Проведення конкурсу
журналістських робіт
«Реформування
місцевого
самоврядування
та
територіальної організації влади» - 120 000,00 грн, Проведення конкурсу
журналістських робіт «Моя Вінниччина» - 120 000,00 грн);
Обласна цільова соціальна програма національно-патріотичного
виховання дітей та молоді на 2017-2020 роки - 353 400,00 грн.
Кредитування
На надання кредитів з обласного бюджету передбачається у сумі
28 594 295,00 грн, за рахунок загального фонду обласного бюджету - 26 540
000,00 грн та за рахунок спеціального фонду обласного бюджету - 2 054 295,00
грн, у тому числі:
- Пільгові довгострокові кредити молодим сім’ям та одиноким молодим
громадян на будівництво/придбання житла - 2 000 000,00 грн за рахунок
загального фонду обласного бюджету та 454 925,00 грн за рахунок доходів
спеціального фонду;
- Бюджетні позички
суб’єктам господарювання - 7 540 000,00 грн
(Обласна програма «Питна вода» на 2012-2020 роки - 5 540 000,00 грн, Обласна Програма
розвитку особистих селянських,фермерських господарств, кооперативного руху на селі та
дорадництва на 2016-2020роки - 2 000 000,00 грн)',

- Довгострокові кредити індивідуальним забудовникам житла на селі 11 000 000,00 грн та 1 600 000,00 грн рефінансування;
- Довгострокові кредити громадянам на будівництво / реконструкцію /
придбання житла - 6 000 000,00 грн.
Обсяги повернення кредитів до обласного бюджету у сумі 9 579 900,00
грн, у тому числі повернення кредитів до спеціального фонду у сумі
9 579 900,00 грн, з них до бюджету розвитку спеціального фонду у сумі
7 979 900,00 грн.
Департамент фінансів облдержадміністрації
Розрахунковими показниками Міністерства фінансів України (лист
Міністерства фінансів України від 19.09.2018 № 05110-14-21/24422) для області
доведено обсяг міжбюджетних трансфертів на 2019 рік на виконання
державних програм соціального захисту населення у сумі 5 686 078 200,00 грн.
Розподіл обсягів субвенцій на 2019 рік у розрізі бюджетів міст обласного
значення, районів здійснено Департаментом соціальної та молодіжної політики
облдержадміністрації та погоджений з облдержадміністрацією.
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, поводження з побутовими відходами
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(вивезення побутових відходів) та вивезення рідких нечистот, внесків за
встановлення, обслуговування та заміну вузлів комерційного обліку води
та теплової енергії, абонентського обслуговування для споживачів
комунальних послуг, що надаються у багатоквартирних будинках за
індивідуальними договорами за рахунок відповідної субвенції з державного
бюджету.
Доведено на 2019 рік в обсязі 1 763 260 600,00 грн.
Розподіл між бюджетами міст обласного значення та районними
бюджетами здійснено пропорційно до фактичного споживання пільг та
житлових субсидій у січні-вересні 2018 року та очікуваного нарахування у 2019
році.
Кошти в сумі 50 000 000,00 грн залишено без розподілу на обласному
бюджеті та буде перерозподілено за підсумками першого півріччя 2019 року,
виходячи з фактичних нарахувань.
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
Доведено на 2019 рік в обсязі 300 336 200,00 грн.
Розподіл між бюджетами міст обласного значення та районних бюджетів
здійснено пропорційно до очікуваної потреби на 2019 рік, яка обраховувалась із
врахуванням росту цін на тверде паливо і скраплений газ у 2019 році.
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
Доведено в обсязі 2 551 136 100,00 грн.
Розподіл субвенції між бюджетами міст обласного значення та
районними бюджетами здійснено пропорційно до потреби, яка обраховувалась
виходячи з очікуваних нарахувань допомог у 2019 році з врахуванням
коефіцієнту зростання прожиткових мінімумів на 1 особу в розрахунку на
місяць.
Обсяг субвенції на 2019 рік забезпечує потребу на 100 відсотків.
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Кошти в сумі 50 000 000,00 грн залишено без розподілу на обласному
бюджеті та буде перерозподілено за підсумками першого півріччя 2019 року,
виходячи з фактичних нарахувань.
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 га
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, підтримку малих
групових будинків за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету
Доведено в обсязі 45 302 000,00 грн та збільшено порівняно з уточненим
планом на 2018 рік на 1 907 000,00 грн.
Розподіл субвенції між бюджетами міст обласного значення та
районними бюджетами здійснено пропорційно до потреби, яка обраховувалась
виходячи з очікуваних нарахувань допомог у 2019 році з врахуванням
коефіцієнту зростання прожиткових мінімумів на 1 особу в розрахунку на
місяць.
Обсяг субвенції на 2019 рік забезпечує потребу на 100 відсотків.
Кошти в сумі 3 000 000,00 грн залишено без розподілу на обласному
бюджеті та буде перерозподілено за підсумками першого півріччя 2019 року,
пропорційно до нарахованого обсягу оплати послуг із здійснення патронату над
дитиною та виплату соціальної допомоги на утримання дитини в сім’ї
патронатного вихователя та витрат на підтримку малих групових будинків.
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 дітейсиріт, дітей позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа за
рахунок відповідної субвенції з державного бюджету
Доведено на 2019 рік в обсязі 28 023 300,00 грн та залишено без
розподілу на обласному бюджеті.
Розподіл між місцевими бюджетами буде здійснено після затвердження
Порядку використання субвенції Кабінетом Міністрів України.
Субвенції з обласного бюджету
Обсяг субвенцій передбачено, виходячи з наявного фінансового ресурсу
обласного бюджету.
Розподіл обсягів субвенцій на 2019 рік у розрізі бюджетів міст обласного
значення та районних бюджетів здійснено Департаментом соціальної та
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молодіжної
політики
облдержадміністрацією.

облдержадміністрації

та

погоджений

з

Субвенція з обласного бюджету місцевим бюджетам на відшкодування
витрат на поховання учасників бойових дій та інвалідів війни
Передбачено в обсязі 1 078 000,00 грн та збільшено порівняно з
уточненим планом на 2018 рік на 98 000,00 грн.
Розподіл субвенції між бюджетами міст обласного значення та
районними бюджетами здійснено пропорційно до потреби, обрахованої
Департаментом соціальної та молодіжної політики облдержадміністрації.
Субвенція з обласного бюджету місцевим бюджетам на пільгове
медичне
обслуговування
громадян,
які
постраждали
внаслідок
Чорнобильської катастрофи
Передбачено в обсязі 2 662 000,00 грн та збільшено порівняно з
уточненим планом на 2018 рік на 242 000,00 грн.
Розподіл субвенції між бюджетами міст обласного значення та
районними бюджетами здійснено пропорційно до потреби, обрахованої
Департаментом соціальної та молодіжної політики облдержадміністрації.
Субвенція з обласного бюджету місцевим бюджетам на компенсаційні
виплати за пільговий проїзд окремих категорій громадян на міжміських
внутрішньообласних маршрутах загального користування
Передбачено в обсязі 13 213 200,00 грн та збільшено порівняно з
уточненим планом у 2018 році на 1 201 200,00 грн.
Потреба в коштах на 2019 рік розрахована Департахментом соціальної та
молодіжної політики облдержадміністрації, виходячи із кількості пільгових
категорій громадян, які визначені відповідно до Порядку використання коштів
обласного бюджету для здійснення компенсаційних виплат за пільговий проїзд
окремих категорій громадян на міжміських внутрішньообласних маршрутах
загального користування, затвердженого розпорядженням голови обласної
державної адміністрації від 13.04.2016 року № 230 «Про забезпечення
пільгового проїзду окремих категорій громадян» (із змінами).
Субвенцію залишено без розподілу на обласному бюджеті.
Розподіл субвенції між бюджетами міст обласного значення та
районними бюджетами буде здійснюватись, виходячи з положень п.4
вищезазначеного Порядку, відповідно до пропозицій поданих Департаментом
соціальної та молодіжної політики облдержадміністрації.
Субвенція з обласного бюджету місцевим бюджетам на компенсаційні
виплати інвалідам на бензин, ремонт, техобслуговування автотранспорту
та транспортне обслуговування, встановлення телефонів інвалідам І і її
груп
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Передбачено в обсязі 698 500,00,00 грн та збільшено порівняно з
уточненим планом на 2018 рік на 63 500,00 грн.
Розподіл субвенції між бюджетами міст обласного значення та
районними бюджетами здійснено пропорційно до розрахункової потреби в
коштах на 2019 рік за даними Департаменту соціальної та молодіжної політики
облдержадміністрації.

Директор Департаменту фінансів

М.КОПАЧЕВСЬКИЙ

