Додаток 1 до рішення обласної ради «Про внесення змін
до рішення обласної ради від 20 грудня 2016 року № 37/VII «Про обласний бюджет на 2017 рік» від _______
2017 року № _/VII

Зміни до доходів обласного бюджету Чернігівської області на 2017 рік

грн

Спеціальний фонд
Найменування згідно
з класифікацією доходів бюджету

Код

10000000 Податкові надходження
11000000
11010000
11020000
13000000
13020000

Податки на доходи, податки на прибуток, податки на збільшення ринкової вартості
Податок та збір на доходи фізичних осіб
Податок на прибуток підприємств

Рентна плата та плата за використання інших природних ресурсів
Рентна плата за спеціальне використання води
Рентна плата за спеціальне використання води (крім збору за спеціальне використання води водних
13020100
об'єктів місцевого значення)
13030000 Рентна плата за користування надрами
13030100

Рентна плата за користування надрами для видобування корисних копалин загальнодержавного значення

20000000 Неподаткові надходження
21000000 Доходи від власності та підприємницької діяльності
21050000 Плата за розміщення тимчасово вільних коштів місцевих бюджетів

Разом
Всього доходів

1

Всього

Загальний
фонд

+27 800 000

+27 800 000

+26 900 000
+21 900 000
+5 000 000
+900 000
+500 000

+26 900 000
+21 900 000
+5 000 000
+900 000
+500 000

+500 000

+500 000

+400 000

+400 000

+400 000

+400 000

+6 000 000

+6 000 000

+6 000 000
+6 000 000

+6 000 000
+6 000 000

+33 800 000
+33 800 000

+33 800 000
+33 800 000

Всього

у тому числі
бюджет
розвитку

Додаток 2 до рішення обласної ради «Про внесення змін
до рішення обласної ради від 20 грудня 2016 року № 37/VII «Про обласний бюджет на 2017 рік» від _______
2017 року № _/VII

Зміни до розподілу видатків обласного бюджету Чернігівської області на 2017 рік
Код
функціоКод
нальної
програмної
Код
класифікласифікації ТПКВК
кації
видатків та
МБ /
видатків
кредитування ТКВКБ
та
місцевих
МС
кредитубюджетів
вання
бюджету

1

2

1000000
1010000
Х

1000

1011040

1040

1011050

1011070

1011080

1050

1070

1080

3

грн

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

з них

Всього

видатки
споживання

4

5

Управління освіти і науки Чернігівської
обласної державної адміністрації

+23 167 000

Управління освіти і науки Чернігівської
обласної державної адміністрації
Х
Освіта
Надання
загальної
середньої
освіти
загальноосвiтнiми
школами-iнтернатами,
0922
загальноосвітніми
санаторними
школамиінтернатами

Видатки спеціального фонду
з них

оплата праці

комунальні
послуги та
енергоносії

видатки
розвитку

Всього

6

7

8

9

10

+23 167 000

+7 881 100

+6 216 400

з них

видатки
комунальні
споживання оплата праці послуги та
енергоносії
11

12

13

видатки
розвитку

14

бюджет
розвитку

з них:
видатки за рахунок
коштів, що
передаються із
загального фонду до
бюджету розвитку
(спеціального фонду)

15

16

Всього

17

+23 167 000

+23 167 000
+23 167 000

+23 167 000
+23 167 000

+7 881 100
+7 881 100

+6 216 400
+6 216 400

+23 167 000
+23 167 000

+2 240 300

+2 240 300

+681 200

+439 200

+2 240 300

В тому числі:
Надання
загальної
середньої
освіти
загальноосвiтнiми
школами-iнтернатами,
загальноосвітніми
санаторними
школамиінтернатами

+2 240 300

+2 240 300

+681 200

+439 200

+2 240 300

Надання
загальної
середньої
освіти
0922 загальноосвітніми школами-інтернатами для дітейсиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування

+59 600

+59 600

+69 900

+59 600

В тому числі:
Надання
загальної
середньої
освіти
загальноосвітніми школами-інтернатами для дітейсиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування

+59 600

+59 600

+69 900

+59 600

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

+3 856 100

+3 856 100

+1 250 700

+978 400

+3 856 100

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

+3 856 100

+3 856 100

+1 250 700

+978 400

+3 856 100

Надання
загальної
середньої
освіти
загальноосвітніми спеціалізованими школамиінтернатами з поглибленим вивченням окремих
0922 предметів і курсів для поглибленої підготовки дітей
в галузі науки і мистецтв, фізичної культури і
спорту, інших галузях, ліцеями з посиленою
військово-фізичною підготовкою

+7 549 500

+7 549 500

+1 590 700

+2 198 800

+7 549 500

2

Код
програмної
Код
класифікації ТПКВК
видатків та
МБ /
кредитування ТКВКБ
місцевих
МС
бюджетів

1

1011100

2

1100

Код
функціональної
класифікації
видатків
та
кредитування
бюджету

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

3

4

Х

2000

1412010

2010

1412030

1412060

1412070

2030

2060

2070

1412130

2110

2130

Всього

видатки
споживання

5

6

з них

оплата праці

комунальні
послуги та
енергоносії

видатки
розвитку

Всього

7

8

9

10

з них

видатки
комунальні
споживання оплата праці послуги та
енергоносії
11

12

13

видатки
розвитку

14

бюджет
розвитку

з них:
видатки за рахунок
коштів, що
передаються із
загального фонду до
бюджету розвитку
(спеціального фонду)

15

16

Всього

17

+7 549 500

+7 549 500

+1 590 700

+2 198 800

+7 549 500

0930

Підготовка
робітничих
кадрів
професійнотехнічними закладами та іншими закладами освіти

+9 461 500

+9 461 500

+4 288 600

+2 600 000

+9 461 500

0930

Підготовка
робітничих
кадрів
професійнотехнічними закладами та іншими закладами освіти

+9 461 500

+9 461 500

+4 288 600

+2 600 000

+9 461 500

Управління охорони здоров'я
Чернігівської обласної державної
адміністрації

+4 520 500

+4 520 500

Управління охорони здоров'я Чернігівської
обласної державної адміністрації
Охорона здоров’я
Х
Багатопрофільна стаціонарна медична допомога
0731
населенню
В тому числі:
Багатопрофільна стаціонарна медична допомога
населенню
Спеціалізована стаціонарна медична допомога
0732
населенню
В тому числі:
Спеціалізована стаціонарна медична допомога
населенню
0734 Санаторне лікування хворих на туберкульоз
В тому числі:
Санаторне лікування хворих на туберкульоз
0734

Санаторне лікування дітей та підлітків із
соматичними захворюваннями (крім туберкульозу)
В тому числі:
Санаторне лікування дітей та підлітків із
соматичними захворюваннями (крім туберкульозу)

1412110

Видатки спеціального фонду

з них

В тому числі:
Надання
загальної
середньої
освіти
загальноосвітніми спеціалізованими школамиінтернатами 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

1400000
1410000

Загальний фонд

Надання екстреної та швидкої медичної допомоги
населенню
В тому числі:
0724 Надання екстреної та швидкої медичної допомоги
населенню
0724

0722

Спеціалізована амбулаторно-поліклінічна допомога
населенню

+4 520 500
+4 520 500

+4 520 500

+4 520 500
+4 520 500

+1 757 000

+1 757 000

+1 757 000

+1 757 000

+2 020 500

+2 020 500

+2 020 500
+62 000

+2 020 500
+62 000

+62 000

+62 000

+70 000

+70 000

+4 520 500
+4 520 500
+1 757 000
+1 757 000
+2 020 500
+2 020 500
+62 000
+62 000

+70 000
+70 000

+70 000

+70 000

+280 000

+280 000

+280 000

+280 000

+71 000

+71 000

+280 000
+280 000

+71 000
3

Код
програмної
Код
класифікації ТПКВК
видатків та
МБ /
кредитування ТКВКБ
місцевих
МС
бюджетів

1

2

Код
функціональної
класифікації
видатків
та
кредитування
бюджету

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

3

4

В тому числі:
Спеціалізована амбулаторно-поліклінічна допомога
населенню
1412140

1412220

2140

0722 Надання стоматологічної допомоги населенню

2220

В тому числі:
Надання стоматологічної допомоги населенню
0763 Інші заходи в галузі охорони здоров’я
В тому числі:
Інші заходи в галузі охорони здоров’я

1500000

Департамент соціального захисту
населення Чернігівської обласної
державної адміністрації

1510000

Департамент соціального захисту населення
Чернігівської обласної державної адміністрації

Х

1513100

3000
3100

1513101

3101

1513105

3105

Соціальний захист та соціальне забезпечення

Надання соціальних та реабілітаційних послуг
громадянам похилого віку, інвалідам, дітямінвалідам в установах соціального обслуговування
Х
Забезпечення
соціальними
послугами
стаціонарного догляду з наданням місця для
1010
проживання дітей з вадами фізичного та
розумового розвитку
Надання реабілітаційних послуг інвалідам та дітям1010
інвалідам

Департамент культури і туризму,
національностей та релігій Чернігівської
обласної державної адміністрації

2400000

2410000
Х
2414020

4000
4020

2414030

4030

2414031

4031

900202

Х

Департамент культури і туризму,
національностей та релігій Чернігівської
обласної державної адміністрації
Культура i мистецтво
Х
0821 Театри
Фiлармонiї, музичнi колективи i ансамблі та iншi
0822
мистецькі заклади та заходи
0822 Філармонії, музичні колективи і ансамблі

Разом видатків

Видатки спеціального фонду

з них

Всього

видатки
споживання

5

6

з них

оплата праці

комунальні
послуги та
енергоносії

видатки
розвитку

Всього

7

8

9

10

з них

видатки
комунальні
споживання оплата праці послуги та
енергоносії
11

12

13

видатки
розвитку

14

бюджет
розвитку

з них:
видатки за рахунок
коштів, що
передаються із
загального фонду до
бюджету розвитку
(спеціального фонду)

15

16

Всього

17

+71 000
+71 000

+71 000

+100 000

+100 000

+100 000
+160 000

+100 000
+160 000

+160 000

+160 000

+1 463 300

+1 463 300

+100 000
+100 000
+160 000
+160 000
+1 357 300

+1 463 300

+1 463 300

+1 463 300

+1 357 300

+1 463 300

+1 463 300

+1 357 300

+1 463 300

+1 463 300

+1 463 300

+1 357 300

+1 463 300

+451 000

+451 000

+451 000

+451 000

+1 012 300

+1 012 300

+906 300

+1 012 300

+4 649 200

+4 649 200

+4 649 200

+4 649 200
+4 649 200
+2 440 800

+4 649 200
+4 649 200
+2 440 800

+4 649 200
+4 649 200
+2 440 800

+2 208 400

+2 208 400

+2 208 400

+2 208 400

+2 208 400

+33 800 000

+33 800 000

+1 463 300

+2 208 400
+9 238 400

+6 216 400

Директор Департаменту
фінансів облдержадміністрації

+33 800 000

В.В. Дудко

4

