
Код Найменування видатків

Затверджено                       

на 2019 рік з 

урахуванням 

змін 

Виконано

Відсоток 

виконан

ня

Загальний фонд

0100 Державне управління 66 021,8 12 547,4 19,0

1000 Освіта 721 179,4 139 648,7 19,4

2000 Охорона здоров'я 1 149 792,2 245 563,3 21,4

3000
Соціальний захист та соціальне 

забезпечення 206 625,7 74 583,8 36,1

4000 Культура і мистецтво 114 418,4 24 997,6 21,8

5000 Фізична культура і спорт 60 893,6 11 222,8 18,4

6000 Житлово-комунальне господарство 336,0 75,9 22,6

7100
Сільське, лісове, рибне 

господарство та мисливство 2 000,0 5,0 0,3

7300
Будівництво та регіональний 

розвиток 372,4 49,6 13,3

7400

Транспорт та транспортна 

інфраструктура, дорожнє 

господарство 1 950,0 0,0 0,0

7600
Інші програми та заходи, пов'язані з 

економічною діяльністю 6 800,0 118,1 1,7

8100

Захист населення і територій від 

надзвичайних ситуацій 

техногенного та природного 

характеру 8 575,9 1 300,5 15,2

8400 Засоби масової інформації 13 490,0 2 124,8 15,8

8700 Резервний фонд 5 000,0 0,0 0,0

9800

Субвенція з місцевого бюджету 

державному бюджету на виконання 

програм соціально-економічного 

розвитку регіонів
73,1 0,0 0,0

9130

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 423 766,3 112 877,2 26,6
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9210

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
1 511 230,6 656 242,4 43,4

9220

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 71 777,6 4 224,1 5,9
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9230

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 I 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 3 067 843,0 641 930,8 20,9

9250

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
18 071,3 3 044,0 16,8
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9270

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 8 899,2 0,0 0,0

9310

Субвенція з місцевого бюджету на 

здійснення переданих видатків у сфері 

освіти за рахунок коштів освітньої 

субвенції 33 903,2 4 282,3 12,6

9330

Субвенція з місцевого бюджету на 

надання державної підтримки особам з 

особливими освітніми потребами за 

рахунок відповідної субвенції з 

державного бюджету 9 779,0 2 444,7 25,0

9410

Субвенція з місцевого бюджету на 

здійснення переданих видатків у сфері 

охорони здоров’я за рахунок коштів 

медичної субвенції 27 542,2 6 918,6 25,1

9450

Субвенція з місцевого бюджету на 

придбання ангіографічного обладнання 

за рахунок відповідної субвенції з 

державного бюджету 11 538,5 0,0 0,0

9460

Субвенція з місцевого бюджету на 

відшкодування вартості лікарських 

засобів для лікування окремих 

захворювань за рахунок відповідної 

субвенції з державного бюджету
8 912,1 8 352,7 93,7

9480

Субвенція з місцевого бюджету на 

реалізацію заходів, спрямованих на 

розвиток системи охорони здоров'я у 

сільській місцевості за рахунок 

відповідної субвенції з державного 

бюджету
59 263,7 0,0 0,0

9620

Субвенція з місцевого бюджету на 

проведення виборів депутатів місцевих 

рад та сільських, селищних, міських 

голів за рахунок відповідної субвенції з 

державного бюджету 73,9 73,9 100,0
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9710

Субвенція з місцевого бюджету на 

утримання об'єктів спільного 

користування чи ліквідацію негативних 

наслідків діяльності об'єктів спільного 

користування
3 071,7 0,0 0,0

9770 Інші субвенції з місцевого бюджету 58 372,2 1 255,0 2,1

Разом видатків загального фонду 7 671 573,0 1 953 883,2 25,5

Кредитування 6000,0 226,0 3,8

8830

Довгострокові кредити 

індивідуальним забудовникам 

житла на селі  та їх повернення 1000,0 226,0 22,6

8840

Довгострокові кредити громадянам 

на будівництво (реконструкцію) 

придбання житла та їх повернення 5000,0 0,0 0,0

ВСЬОГО ВИДАТКІВ загального 

фонду 7 677 573,0 1 954 109,2 25,5

Фінансування

Дефіцит (-) /профіцит (+) 123032,1

200000 Внутрішнє фінансування -123032,1

208100

Фінансування за рахунок зміни 

залишків коштів бюджетів на 

початок періоду 179593,6

208300

Інші розрахунки (передача коштів із 

спеціального до загального фонду 

бюджету)
11133,0

208400

Кошти, що передаються із 

загального фонду бюджету до 

бюджету розвитку (спеціального 

фонду) -313758,7

Спеціальний фонд
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0100 Державне управління 1 600,0 0,0 0,0

1000 Освіта 71 290,5 1 303,2 1,8

2000 Охорона здоров'я 14 840,0 0,0

3000
Соціальний захист та соціальне 

забезпечення 6 850,0 0,0

4000 Культура і мистецтво
3 240,0 108,5 3,3

5000 Фізична культура і спорт
50,0 0,0 0,0

6000 Житлово-комунальне господарство
4 000,0 0,0 0,0

7100
Сільське, лісове, рибне 

господарство та мисливство 200,0 0,0 0,0

7300
Будівництво та регіональний 

розвиток
295 538,6 47 083,3 15,9

7400

Транспорт та транспортна 

інфраструктура, дорожнє 

господарство 363 687,7 11 718,0 3,2

7600
Інші програми та заходи, пов'язані з 

економічною діяльністю 200,0 0,0

8100

Захист населення і територій від 

надзвичайних ситуацій 

техногенного та природного 

характеру 200,0 0,0

8300
Охорона навколишнього 

природного середовища 57 358,0 851,9 1,5

8400 Засоби масової інформації
2 950,0 32,6 1,1

9800

Субвенція з місцевого бюджету 

державному бюджету на виконання 

програм соціально-економічного 

розвитку регіонів
4 276,9 200,0 4,7

9740

Субвенція з місцевого бюджету на 

здійснення природоохоронних 

заходів 66 460,2 15 332,2 23,1
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9770 Інші субвенції з місцевого бюджету 64 233,5 17 131,1 26,7

Видатки за рахунок власних 

надходжень бюджетних установ та 

організацій 88590,2 27257,4 30,8

Разом видатків спеціального 

фонду 1 045 565,6 121 018,2 11,6

Кредитування 40,0 -390,2

8830

Довгострокові кредити 

індивідуальним забудовникам 

житла на селі  та їх повернення
0,0 0,0

надання кредиту 395,0 65,0 16,5

повернення кредиту -395,0 -65,0 16,5

8840

Довгострокові кредити громадянам 

на будівництво (реконструкцію) 

придбання житла та їх повернення 40,0 -249,0 -622,5

надання кредиту 600,0 0,0 0,0

повернення кредиту -560,0 -249,0 44,5

8860
Бюджетні позички  суб'єктам 

господарювання  та їх повернення 0,0 -141,2

надання позичок 1500,0 0,0 0,0

повернення позичок -1500,0 -141,2 9,4

ВСЬОГО ВИДАТКІВ 

спеціального фонду 1045605,6 120628,0 11,5

Фінансування 

Дефіцит (-) /профіцит (+) -476 012,7

200000 Внутрішнє фінансування 476 012,7

208100

Фінансування за рахунок зміни 

залишків коштів бюджетів на 

початок періоду 173 387,0
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208300 Інші розрахунки -11 133,0

208400

Кошти, що передаються із 

загального фонду бюджету до 

бюджету розвитку (спеціального 

фонду) 313 758,7

ВСЬОГО ВИДАТКІВ загального і 

спеціального фондів 8 723 178,6 2 074 737,2 23,8

фінансів облдержадміністрації Ганна Качур

Заступник директора департаменту


