
у тому числі

Кредиторсь

ка 

заборговані

сть на 

01.01.2018

Сума, тис. 

гривень
%

Сума, тис. 

гривень
%

2110 Оплата праці #ДЕЛ/0!

2120 Нарахування на заробітну плату #ДЕЛ/0!

2200 Використання товарів і послуг 5,3 6,5 1,2 22,6 6,5 1,2 22,6

2210
Предмети, матеріали, обладнання та 

інвентар
#ДЕЛ/0!

2220
Медикаменти та перев'язувальні 

матеріали
#ДЕЛ/0!

2230 Продукти харчування #ДЕЛ/0!

2240 Оплата послуг (крім комунальних) 5,3 6,5 1,2 22,6 6,5 1,2 22,6

2250 Видатки на відрядження #ДЕЛ/0!

2270
Оплата комунальних послуг і 

енергоносіїв
#ДЕЛ/0!

2271 Оплата теплопостачання #ДЕЛ/0!

2272 Оплата водопостачання і 

водовідведення
#ДЕЛ/0!

2273 Оплата електроенергії #ДЕЛ/0!

2274 Оплата природного газу #ДЕЛ/0!

2275 Оплата інших енергоносіїв #ДЕЛ/0!

2282

Окремі заходи по реалізації 

державних (регіональних) програм, 

не віднесені до заходів розвитку

#ДЕЛ/0!

2610

Субсидії та поточні трансферти 

підприємствам (установам, 

організаціям)

#ДЕЛ/0!

2700 Соціальне забезпечення 783,5 877,4 93,9 12,0 877,4 93,9 12,0

2710 Виплата пенсій і допомог #ДЕЛ/0!

2720 Стипендії #ДЕЛ/0!

2730 Інші виплати населенню 783,5 877,4 93,9 12,0 877,4 93,9 12,0

2800 Інші видатки #ДЕЛ/0!

х
Всього видатків загального фонду 

бюджету
788,8 883,9 95,1 12,1 883,9 95,1 12,1

3000

Капітальні видатки (бюджет 

розвитку - кошти передані із 

загального до спеціального фонду) 

#ДЕЛ/0!

3110
Придбання обладанння і предметів 

довгострокового користування
#ДЕЛ/0!

3130 Капітальний ремонт #ДЕЛ/0!

3140 Реконструкція та реставрація #ДЕЛ/0!

3210
Капітальні трансферти підприємствам 

(установам, організаціям)
#ДЕЛ/0!

х

Всього видатків бюджету розвитку 

(кошти передані із загального до 

спеціального фонду) 

#ДЕЛ/0!

788,8 883,9 95,1 12,1 883,90 95,1 12,1

Уточнений 

план на 

2018 рік 

(станом на 

26.11.2018) 

Розподіл 

орієнтовного 

обсягу 

видатків на 

2019 рік

Відхилення розподілу 

на 2019 рік від 

уточненого плану 

2018 року (без КЗ)

Відхилення розподілу на 

2019 рік від уточненого 

плану 2018року

Разом

Пропозиція 

ДФ

Розподіл орієнтовного обсягу асигнувань обласного бюджету на 2019 рік

на утримання установ, підпорядкованих  Департаменту соціального захисту 

населення облдержадміністраціїПрограми соцзахисту інвалідів (КПКВ 3170)

(Компенсаційні виплати особам з інвалідністю на бензин, ремонт, технічне 

обслуговування автомобілів, мотоколясок і на транспортне обслуговування. 

Встановлення телефонів особам з інвалідністю I і II груп) 

КЕКВ Найменування видатків


