УКРАЇНА
ВІННИЦЬКА ОБЛАСНА РАДА

Проект

РІШ ЕННЯ №

листопада 2018 р.

сесія 7 скликання

Про внесення змін до рішення 27 сесії обласної Ради 7 скликання від
20 грудня 2017 року № 509 «Про обласний бюджет на 2018 рік» (зі
змінами)
Відповідно до пунктів 17-18 частини 1 статті 43 Закону України «Про
місцеве самоврядування в Україні» та статті 78 Бюджетного кодексу України,
враховуючи клопотання обласної державної адміністрації та висновки
постійної комісії обласної Ради з питань бюджету, фінансів та обласних
програм, обласна Рада ВИРІШ ИЛА:
1. Внести до рішення 27 сесії обласної Ради 7 скликання від 20 грудня
2017 року № 509 «Про обласний бюджет на 2018 рік» (зі змінами) такі зміни:

1.1
Керуючись статтею 78 Бюджетного кодексу України внести зміни
додаток 1 до рішення 27 сесії обласної Ради 7 скликання від 20 грудня 2017
року № 509 „Про обласний бюджет на 2018 рік” (зі змінами), а саме: збільшити
річні планові показники по доходах загального фонду обласного бюджету на
2018 рік на загальну суму 22273,306 тис. грн., у тому числі: по коду бюджетної
класифікації 11020500 „Податок на прибуток іноземних юридичних осіб” - на
8 920,000 тис. грн., коду бюджетної класифікації 11021000 „Податок на
прибуток приватних підприємств” - на 2 400,000 тис. грн., коду бюджетної
класифікації 13010100 „Рентна плата за спеціальне використання лісових
ресурсів в частині деревини, заготовленої в порядку рубок головного
користування” - на 853,306 тис. грн., коду бюджетної класифікації 13020400
„Надходження рентної плати за спеціальне використання води від підприємств
житлово-комунального господарства” - на 500,000 тис. грн., коду бюджетної
класифікації 13030100 „Рентна плата за користування надрами для видобування
корисних копалин загальнодержавного значення” - на 475,000 тис. грн., коду
бюджетної класифікації 21050000 „Плата за розміщення тимчасово вільних
коштів місцевих бюджетів” - на 10 100,000 тис. грн., коду бюджетної
класифікації 22010200 „Плата за ліцензії на певні види господарської діяльності
та сертифікати, що видаються Радою міністрів Автономної Республіки Крим,
виконавчими органами місцевих рад і місцевими органами виконавчої влади” -

на 10,300 тис. грн., коду бюджетної класифікації 22010900 „Плата за державну
реєстрацію (крім адміністративного збору за проведення державної реєстрації
юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань)” - на
3,000 тис. грн., коду бюджетної класифікації 22011100 „Плата за ліцензії на
право роздрібної торгівлі алкогольними напоями та тютюновими виробами” на 800,000 тис. грн., коду бюджетної класифікації 22080400 „Надходження від
орендної плати за користування цілісним майновим комплексом та іншим
майном, що перебуває в комунальній власності” - на 300,000 тис. грн., коду
бюджетної класифікації 24030000 „Надходження сум кредиторської та
депонентської заборгованості підприємств, організацій та установ, щодо яких
минув строк позовної давності” - на 0,300 тис. грн., коду бюджетної
класифікації 24060600 „Надходження коштів з рахунків виборчих фондів” - на
0,200 тис. грн., коду бюджетної класифікації 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” - на 36,600 тис. грн. та зменшити по коду
бюджетної класифікації 11020200 „Податок на прибуток підприємств та
фінансових установ комунальної власності” - на 500,000 тис. грн., коду
бюджетної класифікації 13070200 „Плата за спеціальне використання рибних та
інших водних ресурсів” - на 0,800 тис. грн., коду бюджетної класифікації
21080500 „Інші надходження” - на 620,000 тис. грн., коду бюджетної
класифікації 22011800 „Плата за ліцензії та сертифікати, що сплачується
ліцензіатами за місцем здійснення діяльності” - на 300,000 тис. грн., коду
бюджетної класифікації 24060300 „Інші надходження” - на 700,000 тис. грн., по
коду бюджетної класифікації 31020000 „Надходження коштів від Державного
фонду дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння” - на 4,600 тис. грн..

1.2 Збільшити видатки загального фонду обласного бюджету
Департаменту освіти і науки обласної державної адміністрації на загальну суму
10 023,600 тис.грн за КПКВК 0611120 «Підготовка кадрів вищими навчальними
закладами І-ІІ рівнів акредитації (коледжами, технікумами, училищами)».
1.3 Збільшити видатки загального фонду обласного бюджету
Департаменту охорони здоров’я обласної державної адміністрації на загальну
суму 9 987,000 тис.грн, в тому числі за КПКВК 0712010 «Багатопрофільна
стаціонарна медична допомога населенню» на суму 5 831,000 тис.грн, КПКВК
0712020 «Спеціалізована стаціонарна медична допомога населенню» на суму
2 033,500 тис.грн, КПКВК 0712050 «Медико-соціальний захист дітей-сиріт і
дітей, позбавлених батьківського піклування» на суму 1 183,700 тис.грн,
КПКВК 0712130 «Проведення належної медико-соціальної експертизи
(МСЕК)» на суму 288,800 тис.грн, КПКВК 0712151 КПКВК «Забезпечення
діяльності інших закладів у сфері охорони здоров'я» на суму 650,000 тис.грн,
1.4 Збільшити видатки загального фонду обласного бюджету управлінню
культури і мистецтв обласної державної адміністрації на загальну суму 998,000
тис.грн за КПКВК 1014010 «Фінансова підтримка театрів».

1.5
Збільшити видатки загального та бюджету розвитку спеціального
фонду обласного бюджету Департаменту фінансів обласної державної
адміністрації на загальну суму 1264,706 тис.грн за КПКВК 3719800 «Субвенція
з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціальноекономічного розвитку регіонів».
2. Фінансування видатків, визначених підпунктом 1.2-1.5 цього рішення,
здійснити за рахунок збільшення дохідної частини загального фонду обласного
бюджету відповідно до додатку 1 цього рішення.
3. Згідно із підпунктами 1.1-1.5 внести зміни до додатків 1, 2, 3, 4, 5, 6
рішення 27 сесії обласної Ради 7 скликання від 20 грудня 2017 року № 509 «Про
обласний бюджет на 2018 рік» (зі змінами) відповідно до додатків 1, 2, 3, 4, 5, 6
цього рішення.
4. Затвердити зміни до рішення 27 сесії обласної Ради 7 скликання від 20
грудня 2017 року № 509 «Про обласний бюджет на 2018 рік» (зі змінами),
внесені розпорядженнями голови обласної державної адміністрації за
погодженням з постійною комісією обласної Ради з питань бюджету, фінансів
та обласних програм, а саме:
- від 12 липня 2018 року №
бюджету на 2018 рік».
- від 01 серпня 2018 року №
бюджету на 2018 рік».
- від 09 серпня 2018 року №
бюджету на 2018 рік».
- від 30 серпня 2018 року №
бюджету на 2018 рік».
- від 12 вересня 2018 року №
бюджету на 2018 рік».
- від 04 жовтня 2018 року №
бюджету на 2018 рік».
- від 17 жовтня 2018 року №
бюджету на 2018 рік».
- від 25 жовтня 2018 року №
бюджету на 2018 рік».

558 «Про внесення змін до обласного
614 «Про внесення змін до обласного
628 «Про внесення змін до обласного
684 «Про внесення змін до обласного
699 «Про внесення змін до обласного
766 «Про внесення змін до обласного
795

«Про внесення змін до обласного

815

«Про внесення змін до обласного

5. Додатки 1- 6 до цього рішення є його невід’ємною частиною.
6. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію
обласної Ради з питань бюджету, фінансів та обласних програм (Мазур Г.Ф.).
Голова обласної Ради

А.ОЛІЙНИК

до ріш ення
від

Д одаток 1
сесії обласної Ради 7 скликання
листопада 2018 року №

ЗМІНИ
у додаток 1 до рішення 27 сесії обласної Ради 7 скликання від 20 грудня 2017 року № 509 ’’Про обласний бюджет на
2018 рік” (зі змінами)

(тис.грн.)
Спеціальний фонд

Код
10000000
11000000
11020000

Найменування доходів

Разом

Податкові надходження

12 647,506

12 647,506

10820,000

10 820,000

10820,000

10820,000

-500,000

-500,000

Податки на доходи, податки на прибуток, податки на збільшення ринкової
вартості
Податок на прибуток підприємств

Загальний фонд

11020200

Податок на прибуток підприємств та фінансових установ комунальної
власності

11020500

Податок на прибуток іноземних юридичних осіб

8920,000

8920,000

11021000

Податок на прибуток приватних підприємств

2400,000

2400,000

13000000

Рентна плата та плата за використання інших природних ресурсів

1827,506

1827,506

13010000

853,306

853,306

853,306

853,306

500,000

500,000

500,000

500,000

475,000

475,000

475,000

475,000

13070000

Рентна плата за спеціальне використання лісових ресурсів
Рентна плата за спеціальне використання лісових ресурсів в частині
деревини, заготовленої в порядку рубок головного користування
Рентна плата за спеціальне використання води
Надходження рентної плати за спеціальне використання води від
підприємств житлово-комунального господарства
Рентна плата за користування надрами
Рентна плата за користування надрами для видобування корисних копалин
загальнодержавного значення
Плата за використання інших природних ресурсів

-0,800

-0,800

13070200

Плата за спеціальне використання рибних та інших водних ресурсів

-0,800

-0,800

13010100
13020000
13020400
13030000
13030100

20000000

Неподаткові надходження

9 630,400

9 630,400

21000000

Доходи від власності та підприємницької діяльності

9 480,000

9 480,000

21050000

Плата за розміщення тимчасово вільних коштів місцевих бюджетів.

10100,000

10 100,000

21080000

Інші надходження

-620,000

-620,000

Всього

ут.ч.: бюджет
розвитку

(тис.гр и.)

Спеціальний фонд

Код
21080500

22000000

Найменування доходів
Інші надходження
Адміністративні збори та платежі, доходи від некомерційної господарської
діяльності
Плата за надання адміністративних послуг

Разом

Загальний фонд

-620,000

-620,000

813,300

813,300

513,300

513,300

22010200

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

10,300

10,300

22010900

Плата за державну реєстрацію (крім адміністративного збору за проведення
державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та
громадських формувань)

3,000

3,000

800,000

800,000

-300,000

-300,000

22010000

22011100
22011800

Плата за ліцензії на право роздрібної торгівлі алкогольними напоями та
тютюновими виробами
Плата за ліцензії та сертифікати, що сплачується ліцензіатами за місцем
здійснення діяльності

22080000

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

300,000

300,000

22080400

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

300,000

300,000

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

-662,900

-662,900

0,300

0,300

-663,200

-663,200

Інші надходження
Надходження коштів з рахунків виборчих фондів
Кошти, отримані від учасника - переможця процедури закупівлі під час
укладання договору про закупівлю як забезпечення виконання цього договору,
які не підлянають поверненню учаснику - переможцю
Доходи від операцій з капіталом
Надходження коштів від Державного фонду дорогоцінних металів і
дорогоцінного каміння

-700,000
0,200

-700,000
0,200

36,600

36,600

-4,600

-4,600

-4,600

-4,600

22 273,306

22 273,306

24000000
24030000
24060000
24060300
24060600
24062000

30000000
31020000

Всього доходів

Всього

ут.ч.: бюджет
розвитку

0,000

0,000

М.Копачевський

до рішення
від

Додаток 2
сесії обласної Ради 7 скликання
листопада 2018 року №

Джерела фінансування обласного бюджету на 2018 рік
Код

_________________________ __________________ ____________________________________ _________( тис.грн.)
Спеціальний фонд
Загальний фонд
Назва
Разом
у т.ч. бюджет
Разом
розвитку

1

2

Загальне фінансування

3

4

5

6

0,000

0,000

0,000

0,000

-1 164,706

1 164,706

1 164,706

0,000

-1 164,706

1 164,706

1 164,706

0,000

Всього за типом кредитора
200000

Внутрішнє фінансування

208400

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

Всього за типом боргового зобов’язання
600000

Фінансування за активними операціями

602400

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

Директор Департам енту фінансів В ін н и ц ь ко ї О Д А

у

М .К о п ачев еь ки й

Дода ток З
до рішення сесії обласної Ради 7 скликання
від листопада 2018 року №

З М ІН И
у додаток 3 "Розподіл видатків обласного бюджету на 2018 року” до рішення 27 сесії обласної Ради 7 скликанння від 20 грудня 2017 року №509 ’’Про обласний
бюджет на 2018 рік” (зі зміна ми)
(іис. гри.)

Код програмної
Найменування головного розпорядника, відповідального
класифікації
Код
Код
ни/іатків та
ТПКНКМБ/ ФКИКВ/КТКН виконавця, бюджетної проірами або напряму видатків
кредитування
згідно з типовою відо.мчою/ТПКВКМБ /
к
тквккмс*
місцевих
ТКВКБМС
бюджетів1

0600000
0610000
0611000
0611120

1000
1120

0700000
0710000
0712000
0712010
0712020
0712050
0712130

0712151

2000

Підготовка кадрів вищими навчальними закладами III рівнів акредитації (коледжами, технікумами,
училищами)

Департамент охорони здоров'я ОДЛ
Д епарт ам ент охорони здоров'я ОДА
Охорона здоров'я

3 них

Всього

видатки
споживання

оплата праці

з них
комунальні
послуги та
снсргоносії

видатки
розвитку

Всього

видатки
споживання

оплата праці

3 них
комунальні
послуги та
енергоносії

видатки
розвитку

Разом
бюджет
розвитку

10 023,600

10 023,600

2 335,000

10 023,600

10 023,600

10 023,600

2 335,000

10 023,600

10 023,600

10 023,600

2 335,000

10 023,600

10 023,600

10 023,6000

2 335,000

10 023,600

9 987,000

9 987,000

9 987,000

9 987,000

9 9X7,000

9 987,000

9 987,000

9 987,000

9 987,000

2010

Багатопрофільна стаціонарна медична допомога
населенню

5 831,000

5 831,000

5 831,000

2020

0732
/080201

Спеціалізована стаціонарна медична допомога
населенню

2 033,500

2 033,500

2 033,500

2050

0761
/080207

Мсдико-соціапьний захист дітсй-сиріт і дітей,
позбавлених батьківського піклування

1 183,700

1 183,700

1 183.700

2130

0763
/081001

Проведення належної мсдико-соціальної експертизи
(МСЕК)

288,800

288,800

288,800

Забезпечення діяльності інших закладів у сфері
охорони здоров'я

650,000

650,000

630,000

998,000

998,000

998,000

998,000

998, 000

998,000

998,000

998,000

998,000

998,000

998,000

998,000

100,000

100,000

1 164,706

1 164,706

1 164,706

І 264,706

100,000

100,000

1 164,706

1 164,706

1 164,706

1 264,706

100,000

100,000

1 164,706

1 164,706

1 164,706

1 264,706

820,000

820,000

820,000

820,000

820,000

820,000

820,000

820,000

2151

1000000

0763

Управління культури

і

мистецтв

ОДЛ

Управління культури і мистецтв ОДА

1014000

4000

1014010

4010

3719800

0941
/070601

Спеціальний фонд

0731
/080101

1010000

3700000
3710000
3719000

Департамент освіти і науки ОДЛ
Департамент освіти і науки ОДЛ
Освіта

Загальний фонд

Культура і мистецтво
0821
/110102

Фінансова підтримка театрів
Д е п а р т а м е н т ф ін а н с і в О Д Л

Департамент фінансів ОДЛ
Міжбюджетні трансферті!

9000

9800

0180

на виконання заходів Комплексної оборонноправоохоронної проірами Вінницької області на
2016-2020 роки "Безпечна Вінниччина - взаємна
відповідальність влади та громад"

ГУ Національної поліції у Вінницькій області

І

Код програмної
класифікації
Код
Код
вилатків та
ТІІКВКМБ/ ФКМКН/КТКИ
кредитування
к
1КВКБМС2
місцевих
бюджетів1

3719800

9800

0180

Загальний фонд
виконавця, бюджетної програми або напряму видатків
згідно з типовою відомчою/ТПКВКМБ /
ТКВКЕМС

На виконання проірамн поліпшення техногенної та
пожежної безпеки насслснних пунктів та обгктів
усіх форм власності, розвитку інфраструктури
підрозділів пожежної охорони у Вінницькій області
на 2016-2020 роки

Всього

видатки
спожішиння

100,000

100,000

21 108,600

21 108,600

оплата праці

Директор Департаменту фінансів Вінницької ОДА

з них
комунальні
послуги та
енергоносії

видатки
розвитку

Всього

344,706

ГУ ДСНС України у Вінницькій області

Всього

Спеціальний фонд

з них

2 335,000

видатки
споживання

оплата праці

з них
комунальні
послуги та
енергоносії

видатки
розвитку

344,706

Разом
бюджет
розвитку

344,706

444,706

344,706

344,706

344,706

344,706

1 164,706

1 164,706

1 164,706

22 273,306

М.Коначекськин

2

Додаток 4
до рішення
сесії обласної Ради 7 скликання
від листопада 2018 року №

у додаток 4 "Міжбюджетиі трансферти з В і н н и ц ь к о г о обласного бюджету місцевим/державному бюджету
на 2018 рік” до рішення 27 сесії обласної Ради 7 скликанння від 20 грудня 2017 року №509 "Про обласний
бюджет на 2018 рік" (зі змінами)
(тис, гри.)

Субвенції з обласного бюджету
Субвенція загального фонду на

Субвенція спеціального фонду на

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

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

2

3

Д ерж авний бю дж ет

100,000

1 164,706

Всього

100,000

1 164,706

Пачка місцского бюджету адміністративнотериторіал ьної оди и и ці

1

Директор Департаменту фінансів Вінницької ОДА

ІУІ.Коначевський

Додаток 5
до рішення сесії обласної Ради 7 скликання
від листопада 2018 року №____

ЗМІНИ
у додаток 5 "П ерелік об’єктів, видатки на я кі у 2018 році будуть проводитися за рахунок кош тів бюджету розвитку” до рішення 27 сесії обласної Ради
7 скли каїн іїїя від 20 грудня 2017 року №509 "П ро обласний бюджет на 2018 р ік" (зі змінами)

тис, гри.

Код
програмної
класифікації
Код
видатків та ТПКВКМБ/
кредитуванн ТКВКБМС2
я місцевих
бюджетіві

1

2

Назва головного розпорядника
коштів
Код
ФКВКБ/

ктквк

Найменування коду тимчасової
класифікації видатків та
кредитування місцевих бюджетів

3

4

Назва об'єктів відповідно до
проектно-кошторисної
документації; тощо

5

Всього
Відсоток
Загальний
видатків на
завершеност
обсяг
завершення
і будівництва
Разом видатків
фінансуванн
будівництва
об'єктів на
на поточний рік
я
об'єктів на
майбутні
будівництва
майбутні
роки
роки
6

7

8

9

3700000

Департамент фінансів ОДА

1 164,706

3710000

Д епарт амент фінансів ОДА

1 164,706

3719000

9000

3719800

9800

0180

М іжбюджетні трансферти

1164,706

Субвенціи з місцевого бюджету
державному бюджету

1164,706

ГУ Національної поліції у Вінницькій області

на придбання спеціальних автомобілів

820,000

На виконання програми поліпшення
техногенної та пожежної безпеки
населенних пунктів та обектів усіх форм
власності, розвитку інфраструктури
підрозділів пожежної охорони у Вінницькій
області на 2016-2020 роки

344,706

ГУ ДСНС України у Вінницькій області на проведення ремонтно-відновлювальних робіт двигуна В-82 інженерної машини
розгородження ІМР-2М

344,706

3719800

9800

0180

Всього
Директор Департаменту фінансів Вінницької О Д А

1 164,706
М .Коиачевський

Д одаток 6
до ріш ення сесії об ласн ої Ради 7 скликання
від л и стопад а 2018 року №

у додаток 6 "Перелік місцевих (регіональних) програм, які фінансуватимуться за рахунок коштів
обласного бюджету у 2018 році” до рішення 27 сесії обласної Ради 7 скликанння від 20 грудня 2017 року № 509 ’’Про обласний бюджет на 2018 рік" (зі
змінами)
(тис. гри.)

Код програмної
класифікації
Код
видатків та
ТПКВКМБ/
кредитуванни
тквкбм с3
місцевих
бюджетів2

Код
ФКВКБ4

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

Найменуванні! місцевої (регіональної1)
програми

Загальний фонд

Спеціальний фонд

тквкьмс

Разом загальний та
спеціальний фонди

3700000

Департамент фінансів ОДА

100,000

1 164,706

1 264,706

3710000

Д епарт ам ент ф інансів ОДА

100,000

1 164,706

1 264,706

100,000

1 164,706

І 264,706

820,000

820,000

344,706

444,706

3719000

3719800

3719800

ІМіжбюджетні трансф ерні

9000

9800

9800

0180

Комплексна оборонно-правоохоронна
Субвенція ч місцевого бюджету державному бюджету на
програма Вінницької області на 2016-2020
виконання програм соціально-економічного та
роки "Безпечна Вінниччина - взаємна
культурного розвитку регіонів
відповідальність влади та громади"

0181

Програма поліпшення техногенної та пожежної
безпеки населених пунктів та об’єктів усіх
Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на
форм власності, розвитку інфраструктури
виконання програм соціально-економічного та
підрозділів Державної служби України з
культурного розвитку регіонів
надзвичайних ситуацій у Вінницькій області на
2016-2020 роки

100,000

М.Копачевський

Пояснювальна записка
до проекту рішення сесії обласної Ради про внесення змін до
рішення 27 сесії обласної Ради 7 скликання від 20 грудня 2017 року
№ 509 «Про обласний бюджет на 2018 рік» (зі змінами)
Проект рішення для винесення на чергову сесію обласної Ради
підготовлений для забезпечення здійснення низки необхідних видатків.
У проекті збільшується дохідна та видаткова частина обласного
бюджету на 22273,306 тис.грн між головними розпорядниками коштів
обласного бюджету.
Департамент освіти і науки ОДА
Збільшуються видатки загального фонду обласного бюджету
Департаменту освіти і науки обласної державної адміністрації на загальну
суму 10 023,600 тис.грн за КПКВК 0611120 «Підготовка кадрів вищими
навчальними закладами І-ІІ рівнів акредитації (коледжами, технікумами,
училищами)» - на виплату заробітної плати з нарахуваннями 3 860,000 тис.грн, на
-

виплату стипендій

-

6 163,600 тис.грн.

Департаменту охорони здоров’я ОДА
Збільшуються видатки загального фонду обласного бюджету
Департаменту охорони здоров’я обласної державної адміністрації на загальну
суму 9 987,000 тис.грн, а саме:
- КПКВК 0712010 «Багатопрофільна стаціонарна медична допомога
населенню» на суму 5 831,000 тис.грн (Вінницькій обласній клінічній лікарні ім.
МЛ.Пирогова — 3 392,200 тис.грн, Вінницькій обласній дитячій клінічній лікарні 2 438,800 тис.грн для виплати заробітної плати з нарахуваннями);
-

КПКВК 0712020 «Спеціалізована стаціонарна медична допомога
населенню» на суму 2 033,500 тис.грн (Подільському регіональному центру
-

онкології - 598,200 тис.грн, Вінницькому обласному клінічному госпіталю ветеранів
війни - 596,300 тис.грн, Хмільницькій обласній фізіотерапевтичній лікарні - 434,600
тис.грн, Вінницькому обласному наркологічному диспансеру «Соціотеранія» - 404,400
тис.грн - для виплати заробітної плати з нарахуваннями);

КПКВК 0712050 «М едико-соціальний захист дітей-сиріт і дітей,
позбавлених батьківського піклування» на суму 1 183,700 тис.грн
-

(Вінницькому обласному спеціалізованому будинку дитини - для виплати заробітної
плати з нарахуваннями);

КПКВК 0712130
«Проведення належної медико-соціальної
експертизи (МСЕК)» на суму 288,800 тис.грн (Вінницькому обласному Центру
медико-соціальної експертизи —для виплати заробітної плати з нарахуваннями);

КПКВК 0712151 «Забезпечення діяльності інших закладів у сфері
охорони здоров'я » на суму 650,000 тис.грн (.Вінницькому обласному бюро судово-

медичної експертизи - для виплати заробітної плати з нарахуваннями).

2

Управління культури і мистецтв ОДА
Збільшуються видатки загального фонду
обласного бюджету
управлінню культури і мистецтв обласної державної адміністрації на
загальну суму 998,000 тис.грн, а саме:
- КПКВК 1014010 «Фінансова підтримка театрів» на суму 998,000
(Обласному
академічному
музично-драматичному театру ім. М.К.
Садовського - для виплати заробітної плати).

Т И С .гр н

Департамент фінансів ОДА
Збільшуються видатки загального та бюджету розвитку спеціального
фонду обласного бюджету Департаменту фінансів обласної державної
адміністрації на загальну суму 1164,706 тис.грн за КПКВК 3719800
«Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання
програм соціально-економічного розвитку регіонів» (на виконання заходів
Програми поліпшення техногенної та пожежної безпеки населених пунктів та
об’єктів усіх форм власності, розвитку інфраструктури підрозділів Державної
служби України з надзвичайних ситуацій у Вінницькій області на 2016-2020
рОКИ
ГУ ДСНС України у Вінницькій області
100,000 тис.грн на придбання паливномастильних матеріалів, 344,706 тис.грн на проведення ремонтно-відновлювальних робіт двигуна
В-82 інженерної машини розгородження ІМР-2 на
Комплексну оборонно-

-

правоохоронну програму Вінницької області на 2016-2020 роки "Безпечна
Вінниччина - взаємна відповідальність влади та Громади" ГУ Національної поліції
у Вінницькій області на придбання спеціальних автомобілів 820,000 тис.грн).

Директор Департаменту фінансів

М .А.КОПАЧЕВСЬКИИ

