


1210000000
(код бюджету) тис. грн

усього у тому числі 
бюджет розвитку

10000000 Податкові надходження 197,081.906 197,081.906 

11000000
Податки на доходи, податки на прибуток, податки 

на збільшення ринкової вартості 197,081.906 197,081.906 

11010000 Податок та збір на доходи фізичних осіб 197,081.906 197,081.906 
20000000 Неподаткові надходження 4,994.548 300.000 4,694.548 
24000000 Інші неподаткові надходження 300.000 300.000 
24060300 Інші надходження 300.000 300.000 
25000000 Власні надходження бюджетних установ 4,694.548 4,694.548 

202,076.454 197,381.906 4,694.548 
40000000 Офіційні трансферти 793,831.900 314,836.300 478,995.600 383,196.500 

41020000 Дотації з державного бюджету місцевим бюджетам 152,053.400 152,053.400 

41020100 Базова дотація 76,228.100 76,228.100 

41020200

Додаткова дотація з державного бюджету місцевим 
бюджетам на здійснення переданих з державного бюджету 
видатків з утримання закладів освіти та охорони здоров'я 75,825.300 75,825.300 

41030000
Субвенції  з державного бюджету місцевим 
бюджетам 641,778.500 162,782.900 478,995.600 383,196.500 

41033000
Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на 
здійснення підтримки окремих закладів та заходів у системі 
охорони здоров'я

26,887.000 26,887.000 

41033900 Освітня субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам  125,178.900 125,178.900 

41035400
Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на 
надання державної підтримки особам з особливими освітніми 
потребами

2,026.700 2,026.700 

41035600

Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на 
створення мережі спеціалізованих служб підтримки осіб, які 
постраждали від домашнього насильства та/або насильства 
за ознакою статі

8,690.300 8,690.300 

41037300

Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на 
фінансове забезпечення будівництва, реконструкції, ремонту 
і утримання автомобільних доріг загального користування 
місцевого значення, вулиць і доріг комунальної власності у 
населених пунктах

478,995.600 478,995.600 383,196.500 

995,908.354 512,218.206 483,690.148 383,196.500 

Директор Департаменту фінансів Тетяна АНІКІЄВА

Спеціальний фонд

Доходи обласного бюджету на 2023 рік 

(у редакції розпорядження голови обласної
держадміністрації – начальника обласної
військової адміністрації

19 січня 2023 р._________________  №__11____

Додаток 1
до розпорядження голови обласної
держадміністрації – начальника обласної
військової адміністрації

Усього доходів (без урахування міжбюджетних трансфертів)

Разом доходів

Код Найменування доходів згідно із бюджетною 
класифікацією

19.12.2022 р. № 521

Усього Загальний фонд



тис. грн

оплата праці комунальні послуги та 
енергоносії оплата праці комунальні послуги та 

енергоносії

0100 Державне управління 1,244.150 1,244.150 1,244.150 
0180 0133 Інша діяльність у сфері державного управління 1,244.150 1,244.150 1,244.150 
1000 Освіта 178,116.597 178,116.597 111,330.407 1,324.134 1,453.484 1,453.484 699.788 179,570.081 

1021 0921
Надання загальної середньої освіти закладами загальної 
середньої освіти за рахунок коштів місцевого бюджету 1,613.075 1,613.075 1,265.374 1,613.075 

1022 0922

Надання загальної середньої освіти спеціальними 
закладами загальної середньої освіти для дітей, які 
потребують корекції фізичного та/або розумового 
розвитку, за рахунок коштів місцевого бюджету

906.676 906.676 690.456 906.676 

1023 0922
Надання загальної середньої освіти спеціалізованими 
закладами загальної середньої освіти за рахунок коштів 
місцевого бюджету

5,756.798 5,756.798 2,674.252 1,288.098 5,756.798 

1031 0921
Надання загальної середньої освіти закладами загальної 
середньої освіти за рахунок освітньої субвенції 8,148.432 8,148.432 6,575.194 8,148.432 

1032 0922

Надання загальної середньої освіти спеціальними 
закладами загальної середньої освіти для дітей, які 
потребують корекції фізичного та/або розумового 
розвитку, за рахунок освітньої субвенції

9,730.739 9,730.739 7,512.313 9,730.739 

1033 0922
Надання загальної середньої освіти спеціалізованими 
закладами загальної середньої освіти за рахунок освітньої 
субвенції 

9,499.671 9,499.671 7,795.806 9,499.671 

1070 0960 Надання позашкільної освіти закладами позашкільної  
освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми 2,986.487 2,986.487 2,383.376 2,986.487 

1090 Підготовка кадрів закладами професійної (професійно-
технічної) освіти та іншими закладами освіти

1091 0930
Підготовка кадрів закладами професійної (професійно-
технічної) освіти та іншими закладами освіти за рахунок 
коштів місцевого бюджету

67,224.888 67,224.888 31,703.245 1,082.610 1,082.610 411.532 68,307.498 

1092 0930
Підготовка кадрів закладами професійної (професійно-
технічної) освіти та іншими закладами освіти за рахунок 
освітньої субвенції

13,777.501 13,777.501 11,287.225 13,777.501 

1100 Підготовка кадрів закладами фахової передвищої освіти

1101 0941 Підготовка кадрів закладами фахової передвищої освіти 
за рахунок коштів місцевого бюджету 44,180.240 44,180.240 27,876.145 36.036 370.874 370.874 288.256 44,551.114 

1102 0941 Підготовка кадрів закладами фахової передвищої освіти 
за рахунок освітньої субвенції 3,043.805 3,043.805 2,494.923 3,043.805 

1120 0950 Підвищення кваліфікації, перепідготовка кадрів закладами 
післядипломної освіти 7,399.848 7,399.848 5,953.707 7,399.848 

1140 Інші програми, заклади та заходи у сфері освіти
1141 0990 Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти 3,848.437 3,848.437 3,118.391 3,848.437 
2000 Охорона здоров'я 54,522.047 54,522.047 41,188.198 2,818.920 54,522.047 
2010 0731 Багатопрофільна стаціонарна медична допомога 

населенню 10,024.953 10,024.953 6,618.660 1,470.189 10,024.953 

2020 0732 Спеціалізована стаціонарна медична допомога населенню 15,215.408 15,215.408 11,010.350 1,303.712 15,215.408 

2050 0761 Медико-соціальний захист дітей-сиріт і дітей, позбавлених 
батьківського піклування 7,243.645 7,243.645 5,910.784 7,243.645 

2060 0762 Створення банків крові та її компонентів 5,145.355 5,145.355 4,225.973 5,145.355 
2070 0724 Екстрена та швидка медична допомога населенню 45.019 45.019 45.019 45.019 

1210000000
(код бюджету)

Усього

з них

видатки 
споживання

Загальний фонд 

Додаток 2
до розпорядження голови обласної
держадміністрації – начальника обласної
військової адміністрації

видатки 
споживання

з них

видатки 
розвитку

19.12.2022 р. № 521

Розподіл
видатків обласного бюджету за КТПКВКМБ на 2023 рік 

у тому числі бюджет 
розвитку

видатки 
розвитку

(у редакції розпорядження голови обласної
держадміністрації – начальника обласної
військової адміністрації

19 січня 2023 р. ________________  №__11__

Разом

Код Типової 
програмної 
класифікації 
видатків та 

кредитування 
місцевих 
бюджетів

Найменування згідно з Типовою програмною 
класифікацією видатків та кредитування місцевих 

бюджетів

Код 
Функціональної 

класифікації 
видатків та 

кредитування 
бюджету

Усього

Спеціальний фонд



2 Продовження додатка 2

оплата праці комунальні послуги та 
енергоносії оплата праці комунальні послуги та 

енергоносії
Усього

з них

видатки 
споживання

Загальний фонд 

видатки 
споживання

з них

видатки 
розвитку

у тому числі бюджет 
розвитку

видатки 
розвитку

Разом

Код Типової 
програмної 
класифікації 
видатків та 

кредитування 
місцевих 
бюджетів

Найменування згідно з Типовою програмною 
класифікацією видатків та кредитування місцевих 

бюджетів

Код 
Функціональної 

класифікації 
видатків та 

кредитування 
бюджету

Усього

Спеціальний фонд

2130 0763 Проведення належної медико-соціальної експертизи 
(МСЕК)

3,769.693 3,769.693 3,065.322 3,769.693 

2151 0763 Забезпечення діяльності інших закладів у сфері охорони 
здоров’я 13,077.974 13,077.974 10,357.109 13,077.974 

3000 Соціальний захист та соціальне забезпечення 26,414.933 26,414.933 17,011.348 1,500.000 3,241.064 3,241.064 29,655.997 

3102 1020

Забезпечення соціальними послугами стаціонарного 
догляду з наданням місця для проживання, всебічної 
підтримки, захисту та безпеки осіб, які не можуть вести 
самостійний спосіб життя через похилий вік, фізичні та 
розумові вади, психічні захворювання або інші хвороби

17,497.529 17,497.529 10,303.232 1,500.000 3,241.064 3,241.064 20,738.593 

3105 1010 Надання реабілітаційних послуг особам з інвалідністю та 
дітям з інвалідністю 2,157.822 2,157.822 1,690.500 2,157.822 

3121 1040 Утримання та забезпечення діяльності центрів соціальних 
служб 1,052.890 1,052.890 832.026 1,052.890 

3133 1040 Інші заходи та заклади молодіжної політики 710.131 710.131 572.377 710.131 

3171 1010
Компенсаційні виплати особам з інвалідністю на бензин, 
ремонт, технічне обслуговування автомобілів, 
мотоколясок і на транспортне обслуговування

210.160 210.160 210.160 

3200 1090 Забезпечення обробки інформації з нарахування та 
виплати допомог і компенсацій 1,817.690 1,817.690 1,273.841 1,817.690 

3241 1090 Забезпечення діяльності інших закладів у сфері 
соціального захисту і соціального забезпечення 2,968.711 2,968.711 2,339.372 2,968.711 

4000 Культура i мистецтво 29,854.872 29,854.872 6,085.190 29,854.872 
4010 0821 Фінансова підтримка театрів 11,363.076 11,363.076 11,363.076 

4020 0822
Фінансова підтримка фiлармонiй, художніх і музичних 
колективів, ансамблів, концертних та циркових організацій 10,832.791 10,832.791 10,832.791 

4030 0824 Забезпечення діяльності бібліотек 3,101.885 3,101.885 2,483.425 3,101.885 
4040 0824 Забезпечення діяльності музеїв i виставок 1,938.595 1,938.595 1,532.865 1,938.595 

4081 0829 Забезпечення діяльності інших закладів в галузі культури 
і мистецтва 2,618.525 2,618.525 2,068.900 2,618.525 

5000 Фiзична культура i спорт 11,489.955 11,489.955 6,721.382 11,489.955 

5011 0810 Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з 
олімпійських видів спорту 106.400 106.400 106.400 

5012 0810 Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з 
неолімпійських видів спорту 99.883 99.883 99.883 

5021 0810 Утримання центрів фізичної культури і спорту осіб з 
інвалідністю і реабілітаційних шкіл 496.280 496.280 392.009 496.280 

5022 0810 Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань та 
заходів зі спорту осіб з інвалідністю 65.170 65.170 65.170 

5031 0810 Утримання та навчально-тренувальна робота 
комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл 4,454.934 4,454.934 3,434.578 4,454.934 

5033 0810 Забезпечення підготовки спортсменів школами вищої 
спортивної майстерності 3,917.997 3,917.997 2,610.994 3,917.997 

5041 0810 Утримання та фінансова підтримка спортивних споруд 335.591 335.591 283.801 335.591 

5062 0810 Підтримка спорту вищих досягнень та організацій, які 
здійснюють фізкультурно-спортивну діяльність в регіоні 2,013.700 2,013.700 2,013.700 

7600 Інші програми та заходи, пов'язані з економічною 
діяльністю 50,000.000 50,000.000 50,000.000 

7693 0490 Інші заходи, пов'язані з економічною діяльністю 50,000.000 50,000.000 50,000.000 

8500 0133 Нерозподілені трансферти з державного бюджету 81,209.967 73,582.967 7,627.000 478,995.600 383,196.500 95,799.100 383,196.500 560,205.567 

8710 0133 Резервний фонд місцевого бюджету 10,000.000 10,000.000 
442,852.521 425,225.521 182,336.525 5,643.054 7,627.000 483,690.148 383,196.500 100,493.648 699.788 383,196.500 926,542.669 

9000 Міжбюджетні трансферти 69,365.685 69,365.685 69,365.685 

9130 0180

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

7,582.500 7,582.500 7,582.500 

9310 0180
Субвенція з місцевого бюджету на здійснення переданих 
видатків у сфері освіти за рахунок коштів освітньої 
субвенції

14,142.056 14,142.056 14,142.056 

9810 0180

Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на 
фінансування діяльності військових адміністрацій із 
виконання повноважень органів місцевого самоврядування 47,641.129 47,641.129 47,641.129 

512,218.206 494,591.206 182,336.525 5,643.054 7,627.000 483,690.148 383,196.500 100,493.648 699.788 383,196.500 995,908.354 

Директор Департаменту фінансів Тетяна АНІКІЄВА

Разом

Усього



3 Продовження додатка 2

оплата праці комунальні послуги та 
енергоносії оплата праці комунальні послуги та 

енергоносії
Усього

з них

видатки 
споживання

Загальний фонд 

видатки 
споживання

з них

видатки 
розвитку

у тому числі бюджет 
розвитку

видатки 
розвитку

Разом

Код Типової 
програмної 
класифікації 
видатків та 

кредитування 
місцевих 
бюджетів

Найменування згідно з Типовою програмною 
класифікацією видатків та кредитування місцевих 

бюджетів

Код 
Функціональної 

класифікації 
видатків та 

кредитування 
бюджету

Усього

Спеціальний фонд



тис. грн

оплата праці комунальні послуги та 
енергоносії оплата праці комунальні послуги та 

енергоносії

Луганська обласна державна адміністрація 15,496.174 15,496.174 1,230.306 15,496.174 

0210180 0180 0133 Інша діяльність у сфері державного управління 244.150 244.150 244.150 

0213241 3241 1090 Забезпечення діяльності інших закладів у сфері 
соціального захисту і соціального забезпечення 1,554.173 1,554.173 1,230.306 1,554.173 

0219810 9810 0180

Субвенція з місцевого бюджету державному 
бюджету на фінансування діяльності військових 
адміністрацій із виконання повноважень органів 
місцевого самоврядування, у т.ч.

13,697.851 13,697.851 13,697.851 

Луганська обласна державна адміністрація 10,361.046 10,361.046 10,361.046 
Державний архів Луганської області 2,293.953 2,293.953 2,293.953 
Управління з питань нормативно-правової роботи 
та децентралізації Луганської обласної державної 
адміністрації

743.579 743.579 743.579 

Відділ з питань запобігання та виявлення корупції 
Луганської обласної державної адміністрації 299.273 299.273 299.273 

Департамент освіти і науки Луганської 
обласної державної адміністрації 159,309.734 159,309.734 97,708.075 1,288.098 1,405.184 1,405.184 664.288 160,714.918 

0611021 1021 0921
Надання загальної середньої освіти закладами 
загальної середньої освіти за рахунок коштів 
місцевого бюджету

1,613.075 1,613.075 1,265.374 1,613.075 

0611022 1022 0922

Надання загальної середньої освіти спеціальними 
закладами загальної середньої освіти для дітей, 
які потребують корекції фізичного та/або 
розумового розвитку, за рахунок коштів місцевого 
бюджету

906.676 906.676 690.456 906.676 

0611023 1023 0922

Надання загальної середньої освіти 
спеціалізованими закладами загальної середньої 
освіти за рахунок коштів місцевого бюджету 5,756.798 5,756.798 2,674.252 1,288.098 5,756.798 

0611031 1031 0921
Надання загальної середньої освіти закладами 
загальної середньої освіти за рахунок освітньої 
субвенції 

8,148.432 8,148.432 6,575.194 8,148.432 

0611032 1032 0922

Надання загальної середньої освіти спеціальними 
закладами загальної середньої освіти для дітей, 
які потребують корекції фізичного та/або 
розумового розвитку, за рахунок освітньої субвенції

9,730.739 9,730.739 7,512.313 9,730.739 

0611033 1033 0922
Надання загальної середньої освіти 
спеціалізованими закладами загальної середньої 
освіти за рахунок освітньої субвенції 

9,499.671 9,499.671 7,795.806 9,499.671 

0611070 1070 0960
Надання позашкільної освіти закладами 
позашкільної  освіти, заходи із позашкільної 
роботи з дітьми 

2,986.487 2,986.487 2,383.376 2,986.487 

0611090 1090
Підготовка кадрів закладами професійної 
(професійно-технічної) освіти та іншими закладами 
освіти

0611091 1091 0930

Підготовка кадрів закладами професійної 
(професійно-технічної) освіти та іншими закладами 
освіти за рахунок коштів місцевого бюджету 67,224.888 67,224.888 31,703.245 1,082.610 1,082.610 411.532 68,307.498 

Розподіл
видатків обласного бюджету на 2023 рік

видатки 
споживання

(код бюджету)
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0611092 1092 0930

Підготовка кадрів закладами професійної 
(професійно-технічної) освіти та іншими закладами 
освіти за рахунок освітньої субвенції 13,777.501 13,777.501 11,287.225 13,777.501 

0611101 1101 0941
Підготовка кадрів закладами фахової передвищої 
освіти за рахунок коштів місцевого бюджету 25,137.971 25,137.971 15,689.979 322.574 322.574 252.756 25,460.545 

0611102 1102 0941 Підготовка кадрів закладами фахової передвищої 
освіти за рахунок освітньої субвенції 1,291.683 1,291.683 1,058.757 1,291.683 

0611120 1120 0950 Підвищення кваліфікації, перепідготовка кадрів 
закладами післядипломної освіти 7,399.848 7,399.848 5,953.707 7,399.848 

0611141 1141 0990 Забезпечення діяльності інших закладів у сфері 
освіти 3,848.437 3,848.437 3,118.391 3,848.437 

0619810 9810 0180

Субвенція з місцевого бюджету державному 
бюджету на фінансування діяльності військових 
адміністрацій із виконання повноважень органів 
місцевого самоврядування

1,987.528 1,987.528 1,987.528 

Департамент охорони здоров’я Луганської 
обласної державної адміністрації 68,373.078 68,373.078 48,118.678 2,854.956 48.300 48.300 35.500 68,421.378 

0711101 1101 0941
Підготовка кадрів закладами фахової передвищої 
освіти за рахунок коштів місцевого бюджету 10,695.702 10,695.702 6,008.183 36.036 48.300 48.300 35.500 10,744.002 

0711102 1102 0941
Підготовка кадрів закладами фахової передвищої 
освіти за рахунок освітньої субвенції 1,125.202 1,125.202 922.297 1,125.202 

0712010 2010 0731 Багатопрофільна стаціонарна медична допомога 
населенню 10,024.953 10,024.953 6,618.660 1,470.189 10,024.953 

0712020 2020 0732 Спеціалізована стаціонарна медична допомога 
населенню 15,215.408 15,215.408 11,010.350 1,303.712 15,215.408 

0712050 2050 0761 Медико-соціальний захист дітей-сиріт і дітей, 
позбавлених батьківського піклування 7,243.645 7,243.645 5,910.784 7,243.645 

0712060 2060 0762 Створення банків крові та її компонентів 5,145.355 5,145.355 4,225.973 5,145.355 

0712070 2070 0724 Екстрена та швидка медична допомога населенню 45.019 45.019 45.019 45.019 

0712130 2130 0763 Проведення належної медико-соціальної 
експертизи (МСЕК) 3,769.693 3,769.693 3,065.322 3,769.693 

0712151 2151 0763 Забезпечення діяльності інших закладів у сфері 
охорони здоров’я 13,077.974 13,077.974 10,357.109 13,077.974 

0719810 9810 0180

Субвенція з місцевого бюджету державному 
бюджету на фінансування діяльності військових 
адміністрацій із виконання повноважень органів 
місцевого самоврядування

2,030.127 2,030.127 2,030.127 

Департамент соціального захисту 
населення Луганської обласної державної 
адміністрації

25,870.247 25,870.247 14,658.835 1,500.000 3,241.064 3,241.064 29,111.311 

0813102 3102 1020

Забезпечення соціальними послугами 
стаціонарного догляду з наданням місця для 
проживання, всебічної підтримки, захисту та 
безпеки осіб, які не можуть вести самостійний 
спосіб життя через похилий вік, фізичні та розумові 
вади, психічні захворювання або інші хвороби

17,497.529 17,497.529 10,303.232 1,500.000 3,241.064 3,241.064 20,738.593 

0813105 3105 1010 Надання реабілітаційних послуг особам з 
інвалідністю та дітям з інвалідністю 2,157.822 2,157.822 1,690.500 2,157.822 

0813121 3121 1040 Утримання та забезпечення діяльності центрів 
соціальних служб 1,052.890 1,052.890 832.026 1,052.890 

0813171 3171 1010

Компенсаційні виплати особам з інвалідністю на 
бензин, ремонт, технічне обслуговування 
автомобілів, мотоколясок і на транспортне 
обслуговування

210.160 210.160 210.160 

0813200 3200 1090 Забезпечення обробки інформації з нарахування 
та виплати допомог і компенсацій 1,817.690 1,817.690 1,273.841 1,817.690 

0813241 3241 1090 Забезпечення діяльності інших закладів у сфері 
соціального захисту і соціального забезпечення 726.539 726.539 559.236 726.539 

0819810 9810 0180

Субвенція з місцевого бюджету державному 
бюджету на фінансування діяльності військових 
адміністрацій із виконання повноважень органів 
місцевого самоврядування

2,407.617 2,407.617 2,407.617 

Служба у справах дітей Луганської 
обласної державної адміністрації 405.946 405.946 405.946 
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09
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0919810 9810 0180

Субвенція з місцевого бюджету державному 
бюджету на фінансування діяльності військових 
адміністрацій із виконання повноважень органів 
місцевого самоврядування

405.946 405.946 405.946 

Управління культури, національностей, 
релігій та туризму Луганської обласної 
державної адміністрації

40,579.615 40,579.615 12,777.042 40,579.615 

1011100 1100 Підготовка кадрів закладами фахової передвищої 
освіти

1011101 1101 0941 Підготовка кадрів закладами фахової передвищої 
освіти за рахунок коштів місцевого бюджету 8,346.567 8,346.567 6,177.983 8,346.567 

1011102 1102 0941
Підготовка кадрів закладами фахової передвищої 
освіти за рахунок освітньої субвенції 626.920 626.920 513.869 626.920 

1014010 4010 0821 Фінансова підтримка театрів 11,363.076 11,363.076 11,363.076 

1014020 4020 0822
Фінансова підтримка фiлармонiй, художніх і 
музичних колективів, ансамблів, концертних та 
циркових організацій

10,832.791 10,832.791 10,832.791 

1014030 4030 0824 Забезпечення діяльності бібліотек 3,101.885 3,101.885 2,483.425 3,101.885 
1014040 4040 0824 Забезпечення діяльності музеїв i виставок 1,938.595 1,938.595 1,532.865 1,938.595 

1014081 4081 0829 Забезпечення діяльності інших закладів в галузі 
культури і мистецтва 2,618.525 2,618.525 2,068.900 2,618.525 

1019810 9810 0180

Субвенція з місцевого бюджету державному 
бюджету на фінансування діяльності військових 
адміністрацій із виконання повноважень органів 
місцевого самоврядування

1,751.256 1,751.256 1,751.256 

Управління молоді та спорту Луганської 
обласної державної адміністрації 13,945.090 13,945.090 7,843.589 13,945.090 

1113133 3133 1040 Інші заходи та заклади молодіжної політики 710.131 710.131 572.377 710.131 

1113241 3241 1090 Забезпечення діяльності інших закладів у сфері 
соціального захисту і соціального забезпечення 687.999 687.999 549.830 687.999 

1115011 5011 0810 Проведення навчально-тренувальних зборів і 
змагань з олімпійських видів спорту 106.400 106.400 106.400 

1115012 5012 0810 Проведення навчально-тренувальних зборів і 
змагань з неолімпійських видів спорту 99.883 99.883 99.883 

1115021 5021 0810 Утримання центрів фізичної культури і спорту осіб 
з інвалідністю і реабілітаційних шкіл 496.280 496.280 392.009 496.280 

1115022 5022 0810 Проведення навчально-тренувальних зборів і 
змагань та заходів зі спорту осіб з інвалідністю 65.170 65.170 65.170 

1115031 5031 0810 Утримання та навчально-тренувальна робота 
комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл 4,454.934 4,454.934 3,434.578 4,454.934 

1115033 5033 0810
Забезпечення підготовки спортсменів школами 
вищої спортивної майстерності 3,917.997 3,917.997 2,610.994 3,917.997 

1115041 5041 0810 Утримання та фінансова підтримка спортивних 
споруд 335.591 335.591 283.801 335.591 

1115062 5062 0810
Підтримка спорту вищих досягнень та організацій, 
які здійснюють фізкультурно-спортивну діяльність 
в регіоні

2,013.700 2,013.700 2,013.700 

1119810 9810 0180

Субвенція з місцевого бюджету державному 
бюджету на фінансування діяльності військових 
адміністрацій із виконання повноважень органів 
місцевого самоврядування

1,057.005 1,057.005 1,057.005 

Департамент житлово-комунального 
господарства Луганської обласної 
державної адміністрації

2,113.954 2,113.954 2,113.954 

1219810 9810 0180

Субвенція з місцевого бюджету державному 
бюджету на фінансування діяльності військових 
адміністрацій із виконання повноважень органів 
місцевого самоврядування

2,113.954 2,113.954 2,113.954 

Департамент будівництва, 
енергозбереження, архітектури та 
містобудування Луганської обласної 
державної адміністрації

2,117.251 2,117.251 2,117.251 

1519810 9810 0180

Субвенція з місцевого бюджету державному 
бюджету на фінансування діяльності військових 
адміністрацій із виконання повноважень органів 
місцевого самоврядування

2,117.251 2,117.251 2,117.251 
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кредитування 
бюджету

Код Типової 
програмної 

класифікації 
видатків та 

кредитування 
місцевих 
бюджетів

Усього

з них

у тому числі бюджет 
розвитку

Найменування головного розпорядника коштів 
місцевого бюджету / відповідального виконавця, 
найменування бюджетної програми/підпрограми 

згідно з Типовою програмною класифікацією 
видатків та кредитування місцевих бюджетів

Департамент розвитку, утримання мережі 
автомобільних доріг області, 
промисловості та транспорту Луганської 
обласної державної адміністрації

2,345.577 2,345.577 2,345.577 

1919810 9810 0180

Субвенція з місцевого бюджету державному 
бюджету на фінансування діяльності військових 
адміністрацій із виконання повноважень органів 
місцевого самоврядування

2,345.577 2,345.577 2,345.577 

Відділ з питань цифрового розвитку, 
цифрових трансформацій і цифровізації 
Луганської обласної державної 
адміністрації

293.625 293.625 293.625 

2019810 9810 0180

Субвенція з місцевого бюджету державному 
бюджету на фінансування діяльності військових 
адміністрацій із виконання повноважень органів 
місцевого самоврядування

293.625 293.625 293.625 

Департамент масових комунікацій 
Луганської обласної державної 
адміністрації

2,624.887 2,624.887 2,624.887 

2310180 0180 0133 Інша діяльність у сфері державного управління 1,000.000 1,000.000 1,000.000 

2319810 9810 0180

Субвенція з місцевого бюджету державному 
бюджету на фінансування діяльності військових 
адміністрацій із виконання повноважень органів 
місцевого самоврядування

1,624.887 1,624.887 1,624.887 

Департамент агропромислового розвитку 
Луганської обласної державної 
адміністрації

1,761.651 1,761.651 1,761.651 

2419810 9810 0180

Субвенція з місцевого бюджету державному 
бюджету на фінансування діяльності військових 
адміністрацій із виконання повноважень органів 
місцевого самоврядування

1,761.651 1,761.651 1,761.651 

Департамент міжнародної технічної 
допомоги, інноваційного розвитку та 
зовнішніх зносин Луганської обласної 
державної адміністрації

1,432.560 1,432.560 1,432.560 

2519810 9810 0180

Субвенція з місцевого бюджету державному 
бюджету на фінансування діяльності військових 
адміністрацій із виконання повноважень органів 
місцевого самоврядування

1,432.560 1,432.560 1,432.560 

Департамент економічного розвитку та 
зовнішньоекономічної діяльності 
Луганської обласної державної 
адміністрації

3,106.114 3,106.114 3,106.114 

2719810 9810 0180

Субвенція з місцевого бюджету державному 
бюджету на фінансування діяльності військових 
адміністрацій із виконання повноважень органів 
місцевого самоврядування

3,106.114 3,106.114 3,106.114 

Департамент з питань цивільного захисту 
та територіальної оборони Луганської 
обласної державної адміністрації

1,644.255 1,644.255 1,644.255 

2919810 9810 0180

Субвенція з місцевого бюджету державному 
бюджету на фінансування діяльності військових 
адміністрацій із виконання повноважень органів 
місцевого самоврядування

1,644.255 1,644.255 1,644.255 

Департамент комунальної власності, 
земельних, майнових відносин, екології та 
природних ресурсів Луганської обласної 
державної адміністрації

3,104.955 3,104.955 3,104.955 

3119810 9810 0180

Субвенція з місцевого бюджету державному 
бюджету на фінансування діяльності військових 
адміністрацій із виконання повноважень органів 
місцевого самоврядування

3,104.955 3,104.955 3,104.955 

Департамент фінансів Луганської обласної 
державної адміністрації 166,958.765 149,331.765 7,627.000 478,995.600 383,196.500 95,799.100 383,196.500 645,954.365 

3717693 7693 0490 Інші заходи, пов'язані з економічною діяльністю 50,000.000 50,000.000 50,000.000 
3718500 8500 0133 Нерозподілені трансферти з державного бюджету 81,209.967 73,582.967 7,627.000 478,995.600 383,196.500 95,799.100 383,196.500 560,205.567 
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5 Продовження додатка 3

оплата праці комунальні послуги та 
енергоносії оплата праці комунальні послуги та 

енергоносії

видатки 
споживання

видатки 
споживання

з них

видатки розвиткуУсьоговидатки розвитку
Разом

Спеціальний фонд
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ів Загальний фонд 
Код 

Функціональної 
 класифікації 
видатків та 

кредитування 
бюджету

Код Типової 
програмної 

класифікації 
видатків та 

кредитування 
місцевих 
бюджетів

Усього

з них

у тому числі бюджет 
розвитку

Найменування головного розпорядника коштів 
місцевого бюджету / відповідального виконавця, 
найменування бюджетної програми/підпрограми 

згідно з Типовою програмною класифікацією 
видатків та кредитування місцевих бюджетів

3718710 8710 0133 Резервний фонд місцевого бюджету 10,000.000 10,000.000 

3719130 9130 0180

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

7,582.500 7,582.500 7,582.500 

3719310 9310 0180
Субвенція з місцевого бюджету на здійснення 
переданих видатків у сфері освіти за рахунок 
коштів освітньої субвенції

14,142.056 14,142.056 14,142.056 

3719810 9810 0180

Субвенція з місцевого бюджету державному 
бюджету на фінансування діяльності військових 
адміністрацій із виконання повноважень органів 
місцевого самоврядування

4,024.242 4,024.242 4,024.242 

Управління внутрішнього аудиту 
Луганської обласної державної 
адміністрації

734.728 734.728 734.728 

3819810 9810 0180

Субвенція з місцевого бюджету державному 
бюджету на фінансування діяльності військових 
адміністрацій із виконання повноважень органів 
місцевого самоврядування

734.728 734.728 734.728 

512,218.206 494,591.206 182,336.525 5,643.054 7,627.000 483,690.148 383,196.500 100,493.648 699.788 383,196.500 995,908.354 

Директор Департаменту фінансів Тетяна АНІКІЄВА

Усього
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(код бюджету) тис. грн

субвенції спеціального фонду

Субвенція з державного бюджету 
місцевим бюджетам на здійснення 

підтримки окремих закладів та 
заходів у системі охорони здоров'я

Освітня субвенція з державного 
бюджету місцевим бюджетам

Субвенція з державного бюджету 
місцевим бюджетам на надання 
державної підтримки особам з 

особливими освітніми потребами

Субвенція з державного бюджету 
місцевим бюджетам на створення 

мережі спеціалізованих служб 
підтримки осіб, які постраждали 

від домашнього насильства та/або 
насильства за ознакою статі

Субвенція з державного бюджету 
місцевим бюджетам на фінансове 

забезпечення будівництва, 
реконструкції, ремонту і 

утримання автомобільних доріг 
загального користування 

місцевого значення, вулиць і доріг 
комунальної власності у 

населених пунктах

41020100 41020200 41033000 41033900 41035400 41035600 41037300
1230000000 Бюджети районів Луганської області
1231320000 Районний бюджет Сватівського району
1231620000 Районний бюджет Старобільського району
1231820000 Районний бюджет Сєвєродонецького району
1231920000 Районний бюджет Щастинського району
1250000000 Бюджети територіальних громад у Луганській області
1250100000 Бюджет Білокуракинської селищної територіальної громади 
1250200000 Бюджет Новопсковської селищної територіальної громади 
1250300000 Бюджет Чмирівської сільської територіальної громади
1250400000 Бюджет Троїцької селищної територіальної громади
1250500000 Бюджет Біловодської селищної територіальної громади
1250600000 Бюджет Красноріченської селищної територіальної громади
1250800000 Бюджет Нижньодуванської селищної територіальної громади
1250900000 Бюджет Лозно-Олександрівської селищної територіальної громади
1251000000 Бюджет Шульгинської сільської територіальної громади 
1251100000 Бюджет Марківської селищної територіальної громади 
1251500000 Бюджет Коломийчиської сільської територіальної громади 
1251600000 Бюджет Білолуцької селищної територіальної громади
1251700000 Бюджет Гірської міської територіальної громади
1251800000 Бюджет Кремінської міської територіальної громади
1251900000 Бюджет Лисичанської міської територіальної громади
1252000000 Бюджет Міловської селищної територіальної громади
1252100000 Бюджет Нижньотеплівської сільської територіальної громади
1252200000 Бюджет Новоайдарської селищної територіальної громади
1252300000 Бюджет Попаснянської міської територіальної громади
1252400000 Бюджет Рубіжанської міської територіальної громади
1252500000 Бюджет Сватівської міської територіальної громади
1252600000 Бюджет Сєвєродонецької міської територіальної громади
1252700000 Бюджет Станично-Луганської селищної територіальної громади
1252800000 Бюджет Старобільської міської територіальної громади
1252900000 Бюджет Широківської сільської територіальної громади
1253000000 Бюджет Щастинської міської територіальної громади
9900000000 Державний бюджет України 76,228.100 75,825.300 26,887.000 125,178.900 2,026.700 8,690.300 478,995.600 793,831.900

76,228.100 75,825.300 26,887.000 125,178.900 2,026.700 8,690.300 478,995.600 793,831.900

Міжбюджетні трансферти на 2023 рік

Додаток 4
до розпорядження голови обласної держадміністрації –
начальника обласної військової адміністрації

19.12.2022 р. № 521

(у редакції розпорядження голови обласної
держадміністрації – начальника обласної
військової адміністрації

19 січня 2023 р.___________________  №__11____

1210000000

субвенції загального фонду

Код бюджету

Трансферти з інших бюджетів

ВСЬОГО

Найменування бюджету - одержувача / надавача міжбюджетного 
трансферту

Додаткова дотація з державного 
бюджету місцевим бюджетам на 

здійснення переданих з 
державного бюджету видатків з 

утримання закладів освіти та 
охорони здоров'я

Базова дотація Усього



2 Продовження додатка 4

(код бюджету)

1230000000 Бюджети районів Луганської області
1231320000 Районний бюджет Сватівського району
1231620000 Районний бюджет Старобільського району
1231820000 Районний бюджет Сєвєродонецького району
1231920000 Районний бюджет Щастинського району
1250000000 Бюджети територіальних громад у Луганській області
1250100000 Бюджет Білокуракинської селищної територіальної громади 
1250200000 Бюджет Новопсковської селищної територіальної громади 
1250300000 Бюджет Чмирівської сільської територіальної громади
1250400000 Бюджет Троїцької селищної територіальної громади
1250500000 Бюджет Біловодської селищної територіальної громади
1250600000 Бюджет Красноріченської селищної територіальної громади
1250800000 Бюджет Нижньодуванської селищної територіальної громади
1250900000 Бюджет Лозно-Олександрівської селищної територіальної громади
1251000000 Бюджет Шульгинської сільської територіальної громади 
1251100000 Бюджет Марківської селищної територіальної громади 
1251500000 Бюджет Коломийчиської сільської територіальної громади 
1251600000 Бюджет Білолуцької селищної територіальної громади
1251700000 Бюджет Гірської міської територіальної громади
1251800000 Бюджет Кремінської міської територіальної громади
1251900000 Бюджет Лисичанської міської територіальної громади
1252000000 Бюджет Міловської селищної територіальної громади
1252100000 Бюджет Нижньотеплівської сільської територіальної громади
1252200000 Бюджет Новоайдарської селищної територіальної громади
1252300000 Бюджет Попаснянської міської територіальної громади
1252400000 Бюджет Рубіжанської міської територіальної громади
1252500000 Бюджет Сватівської міської територіальної громади
1252600000 Бюджет Сєвєродонецької міської територіальної громади
1252700000 Бюджет Станично-Луганської селищної територіальної громади
1252800000 Бюджет Старобільської міської територіальної громади
1252900000 Бюджет Широківської сільської територіальної громади
1253000000 Бюджет Щастинської міської територіальної громади
9900000000 Державний бюджет України

1210000000

Код бюджету

ВСЬОГО

Найменування бюджету - одержувача / надавача міжбюджетного 
трансферту

тис. грн

Субвенція з місцевого бюджету на 
здійснення переданих видатків у 
сфері освіти за рахунок коштів 

освітньої субвенції
(видатки на оплату праці з 

нарахуваннями педагогічних 
працівників інклюзивно-ресурсних 

центрів)
(КЕКВ 2620)

Субвенція з місцевого бюджету на 
здійснення переданих видатків у 
сфері освіти за рахунок коштів 

освітньої субвенції
(видатки на оплату праці 

педагогічних працівників закладів 
загальної середньої освіти, яким 

(в яких) оголошено простій)
(КЕКВ 2620)

Субвенція з місцевого бюджету 
державному бюджету на 
фінансування діяльності 

військових адміністрацій із 
виконання повноважень органів 

місцевого самоврядування
(КЕКВ 2620)

9130 9310 9310 9810

7,582.500 10,461.400 3,680.656 21,724.556
239.700 389.872 629.572
236.700 568.288 804.988
259.500 46.256 305.756
247.400 231.280 478.680
259.200 1,835.335 257.712 2,352.247
240.500 240.500
226.900 19.824 246.724

219.100 219.100
212.300 112.336 324.636

72.688 72.688
210.500 105.728 316.228
373.400 373.400
448.300 1,101.200 19.824 1,569.324

1,247.400 1,651.800 2,899.200

240.100 367.066 191.632 798.798
349.900 1,468.265 1,818.165
570.300 1,835.335 2,405.635
226.300 819.392 1,045.692

1,297.100 1,468.265 6.608 2,771.973

248.600 734.134 627.760 1,610.494

229.300 211.456 440.756
47,641.129 47,641.129

7,582.500 10,461.400 3,680.656 47,641.129 69,365.685

Директор Департаменту фінансів Тетяна АНІКІЄВА

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

(КЕКВ 2620)

субвенції загального фонду
Трансферти іншим бюджетам

Усього
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Додаток 5
до розпорядження голови обласної
держадміністрації – начальника обласної
військової адміністрації

19.12.2022 р. № 521
(у редакції розпорядження голови обласної
держадміністрації – начальника обласної
військової адміністрації

_19 січня 2023 р.___________________  №__11___

№    
з/п Найменування заходу

1
Виготовлення  та  придбання  почесних  грамот,  нагрудних  знаків,  почесних відзнак,  іменних  годинників  від  голови  
Луганської  обласної  державної адміністрації, пам’ятних  адрес  та  вітальних  листівок,  які  вручаються  на святкуваннях  
загальнодержавних,  професійних  святах,  ювілеях  регіонів, підприємств, установ та інших заходах

Директор Департаменту фінансів                                                                                 Тетяна АНІКІЄВА

Перелік загальнообласних заходів,
які фінансуються у 2023 році за рахунок обласного бюджету
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