
 

Додаток 2 до рішення обласної ради  «Про 

приведення обсягів міжбюджетних трансфертів 

обласного бюджету у відповідність із Законом 

України «Про Державний бюджет України на 

2017 рік» від __________ 2017 року № ___/VII 
 

Зміни до розподілу видатків обласного бюджету на 2017 рік (у розрізі головних розпорядників коштів) 
                                                      грн 

 

Код 

програмної 

класифікації 

видатків та 

кредитування 

місцевих 

бюджетів 

Код 

ТПКВ

КМБ / 

ТКВК

БМС 

Код 

функціо-

нальної 

класифі-

кації 

видатків 

та 

кредиту-

вання 

бюджету 

Найменування головного 

розпорядника, відповідального 

виконавця, бюджетної програми або 

напряму видатків згідно з типовою 

відомчою /ТПКВКМБ/ТКВКБМС 

Видатки загального фонду Видатки спеціального фонду Всього 

Всього 
видатки 

споживання 

з них 

видатки 

розвитку Всього 

видатки 

спожива-

ння 

 

з них 

видатки 

розвитку 

 

з них 

оплата праці 

комуна- 

льні 

послуги  та  

енерго- 

носії 

оплата 

праці 

комунальні 

послуги  та  

енергоносії 

бюджет 

розвитку 

з них: 

капітальні 

видатки за 

рахунок 

коштів, що 

передаються із 

загального 

фонду до 

бюджету 

розвитку 

(спеціального 

фонду) 

1010000   

Управління  освіти і науки 

Чернігівської обласної 

державної адміністрації 

+617 100 +617 100 +508 100          +617 100 

Х 1000 Х Освіта +617 100 +617 100 +508 100          +617 100 

Х 1000 Х Освітня субвенція  +46 800 +46 800 +38 500          +46 800 

1011080 1080 0922 

Надання загальної середньої 

освіти загальноосвітніми 

спеціалізованими школами-

інтернатами з поглибленим 

вивченням окремих предметів 

і курсів для поглибленої 

підготовки дітей в галузі 

науки і мистецтв, фізичної 

культури і спорту, інших 

галузях, ліцеями з посиленою 

військово-фізичною 

підготовкою 

+617 100 +617 100 +508 100          +617 100 

   

В тому числі: 

Надання загальної середньої 

освіти  загальноосвітніми 

спеціалізованими школами-

інтернатами з поглибленим 

вивченням окремих предметів 

і курсів для поглибленої 

підготовки дітей в галузі 

науки і мистецтв, фізичної 

+570 200 +570 200 +469 600          +570 200 



 

 

Код 

програмної 

класифікації 

видатків та 

кредитування 

місцевих 

бюджетів 

Код 

ТПКВ

КМБ / 

ТКВК

БМС 

Код 

функціо-

нальної 

класифі-

кації 

видатків 

та 

кредиту-

вання 

бюджету 

Найменування головного 

розпорядника, відповідального 

виконавця, бюджетної програми або 

напряму видатків згідно з типовою 

відомчою /ТПКВКМБ/ТКВКБМС 

Видатки загального фонду Видатки спеціального фонду Всього 

Всього 
видатки 

споживання 

з них 

видатки 

розвитку Всього 

видатки 

спожива-

ння 

 

з них 

видатки 

розвитку 

 

з них 

оплата праці 

комуна- 

льні 

послуги  та  

енерго- 

носії 

оплата 

праці 

комунальні 

послуги  та  

енергоносії 

бюджет 

розвитку 

з них: 

капітальні 

видатки за 

рахунок 

коштів, що 

передаються із 

загального 

фонду до 

бюджету 

розвитку 

(спеціального 

фонду) 

культури і спорту, інших 

галузях, ліцеями з посиленою 

військово-фізичною 

підготовкою 

   Надання загальної середньої 

освіти  загальноосвітніми 

спеціалізованими школами-

інтернатами з поглибленим 

вивченням окремих предметів 

і курсів для поглибленої 

підготовки дітей в галузі 

науки і мистецтв, фізичної 

культури і спорту, інших 

галузях, ліцеями з посиленою 

військово-фізичною 

підготовкою (видатки за 

рахунок коштів освітньої 

субвенції) 

+46 900 +46 900 +38 500          +46 900 

1410000     

Управління охорони 

здоров'я Чернігівської 

обласної державної 

адміністрації 

-100 -100           -100 

Х 2000 Х Охорона здоров’я -100 -100           -100 

   Медична субвенція -100 -100           -100 

1412010 2010 0731 
Багатопрофільна стаціонарна 

медична допомога населенню 
-100 -100           -100 

   Багатопрофільна 

стаціонарна медична 

допомога населенню 

(видатки за рахунок коштів  

медичної субвенції з 

Держбюджету) 

-100 -100           -100 

900202   Разом видатків +617 000 +617 000 +508 100          +617 000 

 

Директор Департаменту фінансів  

обласної державної адміністрації  

 

В.В. Дудко 
 


