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(код бюджету)

тис. грн

усього у тому числі 
бюджет розвитку

10000000 Податкові надходження 912,811.702 857,817.902 54,993.800 

11000000
Податки на доходи, податки на прибуток, податки на 

збільшення ринкової вартості 835,854.502 835,854.502 

11010000 Податок та збір на доходи фізичних осіб 805,910.502 805,910.502 
11020000 Податок на прибуток підприємств  29,944.000 29,944.000 

13000000
Рентна плата та плата за використання інших 
природних ресурсів 21,963.400 21,963.400 

13020000 Рентна плата за спеціальне використання води 13,000.000 13,000.000 

13030000 Рентна плата за користування надрами загальнодержавного 
значення 8,963.400 8,963.400 

19000000 Інші податки  та збори 54,993.800 54,993.800 
19010000 Екологічний податок 54,993.800 54,993.800 
20000000 Неподаткові надходження 87,420.853 20,982.858 66,437.995 

21000000
Доходи від власності та підприємницької діяльності 3,239.598 3,239.598 

21010300
Частина чистого прибутку (доходу) комунальних унітарних 
підприємств та їх об'єднань, що вилучається до відповідного 
місцевого бюджету

900.000 900.000 

21080000 Інші надходження  2,339.598 2,339.598 
21081100 Адміністративні штрафи та інші санкції 2,333.098 2,333.098 

21082400

Кошти гарантійного та реєстраційного внесків, що визначені 
Законом України "Про оренду державного та комунального 
майна", які підлягають перерахуванню оператором 
електронного майданчика до відповідного бюджету

6.500 6.500 

22000000
Адміністративні збори та платежі, доходи від 
некомерційної господарської діяльності 17,243.260 17,243.260 

22010000 Плата за надання адміністративних послуг 16,418.960 16,418.960 

22010200

Плата за ліцензії на певні види господарської діяльності та 
сертифікати, що видаються Радою міністрів Автономної 
Республіки Крим, виконавчими органами місцевих рад і 
місцевими органами виконавчої влади 

141.168 141.168 

22010500

Плата за ліцензії на виробництво спирту етилового, 
коньячного і плодового та зернового дистиляту, дистиляту 
виноградного спиртового, біоетанолу, алкогольних напоїв, 
тютюнових виробів та рідин, що використовуються в 
електронних сигаретах

3.100 3.100 

22011000
Плата за ліцензії на право оптової торгівлі алкогольними 
напоями, тютюновими виробами та рідинами, що 
використовуються в електронних сигаретах

4,036.200 4,036.200 

22011100
Плата за ліцензії на право роздрібної торгівлі алкогольними 
напоями, тютюновими виробами та рідинами, що 
використовуються в електронних сигаретах

10,750.000 10,750.000 

22011800 Плата за ліцензії та сертифікати, що сплачується ліцензіатами 
за місцем здійснення діяльності 362.492 362.492 

22013100 Плата за ліцензії на виробництво пального
22013200 Плата за ліцензії на право оптової торгівлі пальним 195.000 195.000 
22013300 Плата за ліцензії на право роздрібної торгівлі пальним 206.000 206.000 
22013400 Плата за ліцензії на право зберігання пального 725.000 725.000 

22080000
Надходження від орендної плати за користування 
цілісним майновим комплексом та іншим 
державним майном  

548.500 548.500 

22080400
Надходження від орендної плати за користування майновим 
комплексом та іншим майном, що перебуває в комунальній 
власності 

548.500 548.500 

22130000

Орендна плата за водні об'єкти (їх частини), що надаються в 
користування на умовах оренди Радою міністрів Автономної 
Республіки Крим, обласними, районними, Київською та 
Севастопольською міськими державними адміністраціями, 
місцевими радами 

275.800 275.800 

24000000 Інші неподаткові надходження 500.000 500.000 
24060300 Інші надходження 500.000 500.000 
25000000 Власні надходження бюджетних установ 66,437.995 66,437.995 

1,000,232.555 878,800.760 121,431.795 
40000000 Офіційні трансферти 1,481,362.444 708,647.787 772,714.657 290,581.757 

Додаток 1
до розпорядження голови обласної
держадміністрації – керівника обласної
військово-цивільної адміністрації

Доходи обласного бюджету на 2022 рік 

Загальний фонд

21.12.2021р.  № 818

Код Найменування доходів згідно із бюджетною 
класифікацією

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

06.06.2022р.  № 199)

Усього

Спеціальний фонд

Усього доходів (без урахування міжбюджетних трансфертів)



2 Продовження додатка 1

усього у тому числі 
бюджет розвитку

Загальний фондКод Найменування доходів згідно із бюджетною 
класифікацією Усього

Спеціальний фонд

41020000 Дотації з державного бюджету місцевим бюджетам 452,665.200 452,665.200 

41020100 Базова дотація 187,410.300 187,410.300 

41020200

Додаткова дотація з державного бюджету місцевим бюджетам 
на здійснення переданих з державного бюджету видатків з 
утримання закладів освіти та охорони здоров'я 90,898.500 90,898.500 

41021100

Додаткова дотація з державного бюджету місцевим бюджетам 
на проведення розрахунків протягом опалювального періоду 
за комунальні послуги та енергоносії, які споживаються 
установами, організаціями, підприємствами, що утримуються 
за рахунок відповідних місцевих бюджетів

74,356.400 74,356.400 

41021200

Додаткова дотація з державного бюджету обласним 
бюджетам Донецької та Луганської областей на здійснення 
заходів щодо усунення наслідків ескалації воєнного конфлікту, 
запобігання виникненню надзвичайної ситуації та гуманітарної 
катастрофи в регіоні

100,000.000 100,000.000 

41030000
Субвенції  з державного бюджету місцевим 
бюджетам 990,068.419 255,982.587 734,085.832 251,952.932 

41031200
Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на 
забезпечення нагальних потреб функціонування держави в 
умовах воєнного стану

75,449.100 75,449.100 

41031400
Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на 
реалізацію проектів в рамках Надзвичайної кредитної 
програми для відновлення України

2,331.519 388.587 1,942.932 1,942.932 

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

37,369.100 37,369.100 

41033900 Освітня субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам  132,406.300 132,406.300 

41034400

Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на 
проектні, будівельно-ремонтні роботи, придбання житла та 
приміщень для розвитку сімейних та інших форм виховання, 
наближених до сімейних, підтримку малих групових будинків 
та забезпечення житлом дітей-сиріт, дітей, позбавлених 
батьківського піклування, осіб з їх числа

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

10,369.500 10,369.500 

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

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

732,142.900 732,142.900 250,010.000 

41050000
Субвенції з місцевих бюджетів іншим місцевим 
бюджетам 38,628.825 38,628.825 38,628.825 

41053900 Інші субвенції з місцевого бюджету 38,628.825 38,628.825 38,628.825 
2,481,594.999 1,587,448.547 894,146.452 290,581.757 

Директор Департаменту фінансів Тетяна АНІКІЄВА

Разом доходів



тис. грн тис. грн

оплата праці комунальні послуги та 
енергоносії оплата праці комунальні послуги та 

енергоносії

0100 Державне управління 3,240.511 3,240.511 3,240.511 
0180 0133 Інша діяльність у сфері державного управління 3,240.511 3,240.511 3,240.511 
1000 Освіта 691,965.634 691,965.634 373,422.728 102,598.259 35,353.083 34,664.351 7,647.905 9,990.870 688.732 727,318.717 
1020 Надання загальної середньої освіти за рахунок коштів 

місцевого бюджету
1021 0921 Надання загальної середньої освіти закладами загальної 

середньої освіти 34,638.257 34,638.257 16,074.626 8,266.450 34,638.257 

1022 0922

Надання загальної середньої освіти спеціальними 
закладами загальної середньої освіти для дітей, які 
потребують корекції фізичного та/або розумового розвитку 39,578.521 39,578.521 15,449.536 13,074.126 39,578.521 

1023 0922 Надання загальної середньої освіти спеціалізованими 
закладами загальної середньої освіти 33,150.909 33,150.909 11,010.647 7,858.081 33,150.909 

1030 Надання загальної середньої освіти за рахунок освітньої 
субвенції 

1031 0921 Надання загальної середньої освіти закладами загальної 
середньої освіти 16,225.199 16,225.199 13,299.345 16,225.199 

1032 0922

Надання загальної середньої освіти спеціальними 
закладами загальної середньої освіти для дітей, які 
потребують корекції фізичного та/або розумового розвитку 41,331.416 41,331.416 33,878.211 41,331.416 

1033 0922 Надання загальної середньої освіти спеціалізованими 
закладами загальної середньої освіти 21,282.508 21,282.508 17,600.405 21,282.508 

1070 0960 Надання позашкільної освіти закладами позашкільної  
освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми 12,447.099 12,447.099 7,971.964 803.423 12,447.099 

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

303,671.672 303,671.672 140,914.683 52,590.943 28,986.435 28,297.703 4,571.849 7,809.445 688.732 332,658.107 

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

28,791.547 28,791.547 23,599.925 28,791.547 

1094 0930

Підготовка кадрів закладами професійної (професійно-
технічної) освіти та іншими закладами освіти за рахунок 
залишку коштів за освітньою субвенцією (крім залишку 
коштів, що мають цільове призначення, виділених 
відповідно до рішень Кабінету Міністрів України у 
попередньому бюджетному періоді)

3,226.800 3,226.800 3,226.800 

1100 Підготовка кадрів закладами фахової передвищої освіти

1101 0941 Підготовка кадрів закладами фахової передвищої освіти 
за рахунок коштів місцевого бюджету 130,326.078 130,326.078 72,641.652 19,519.428 3,678.683 3,678.683 1,009.065 2,181.425 134,004.761 

1102 0941 Підготовка кадрів закладами фахової передвищої освіти 
за рахунок освітньої субвенції 6,939.764 6,939.764 5,688.331 6,939.764 

1120 0950 Підвищення кваліфікації, перепідготовка кадрів закладами 
післядипломної освіти 15,326.088 15,326.088 11,600.293 485.808 2,687.965 2,687.965 2,066.991 18,014.053 

1130 0990 Методичне забезпечення діяльності закладів освіти 273.209 273.209 89.695 273.209 
1140 Інші програми, заклади та заходи у сфері освіти
1141 0990 Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти 4,756.567 4,756.567 3,603.415 4,756.567 
2000 Охорона здоров'я 170,682.023 170,682.023 74,230.055 62,501.521 7,914.308 7,914.308 7,914.308 178,596.331 

21.12.2021р.  № 818

(код бюджету)

видатки 
споживання

Спеціальний фонд

видатки 
розвитку

Додаток 2
до розпорядження голови обласної
держадміністрації – керівника обласної
військово-цивільної адміністрації

Розподіл
видатків обласного бюджету за КТПКВКМБ на 2022 рік 

12100000000

Разом

з них

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

видатки 
споживання

видатки 
розвитку

Загальний фонд 

Усього Усього

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

06.06.2022р.  № 199)

у тому числі бюджет 
розвитку

з них



2 Продовження додатка 2

оплата праці комунальні послуги та 
енергоносії оплата праці комунальні послуги та 

енергоносії

видатки 
споживання

Спеціальний фонд

видатки 
розвитку

Разом

з них

видатки 
споживання

видатки 
розвитку

Загальний фонд 

Усього Усього

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

у тому числі бюджет 
розвитку

з них

2010 0731 Багатопрофільна стаціонарна медична допомога 
населенню 24,235.651 24,235.651 3,979.283 14,814.371 2,743.709 2,743.709 2,743.709 26,979.360 

2020 0732 Спеціалізована стаціонарна медична допомога населенню 64,388.988 64,388.988 17,037.764 37,572.356 5,170.599 5,170.599 5,170.599 69,559.587 

2050 0761 Медико-соціальний захист дітей-сиріт і дітей, позбавлених 
батьківського піклування 17,898.675 17,898.675 12,239.391 1,261.842 17,898.675 

2060 0762 Створення банків крові та її компонентів 12,994.787 12,994.787 7,867.799 938.737 12,994.787 
2070 0724 Екстрена та швидка медична допомога населенню 5,278.764 5,278.764 5,278.764 5,278.764 

2130 0763 Проведення належної медико-соціальної експертизи 
(МСЕК) 8,487.559 8,487.559 6,005.763 654.651 8,487.559 

2151 0763 Забезпечення діяльності інших закладів у сфері охорони 
здоров’я 37,397.599 37,397.599 27,100.055 1,980.800 37,397.599 

3000 Соціальний захист та соціальне забезпечення 155,101.629 155,101.629 80,051.663 25,363.966 29,459.129 29,038.601 420.528 184,560.758 
3050 1070 Пільгове медичне обслуговування осіб, які постраждали 

внаслідок Чорнобильської катастрофи 2,235.084 2,235.084 2,235.084 

3090 1030 Видатки на поховання учасників бойових дій та осіб з 
інвалідністю внаслідок війни 620.985 620.985 620.985 

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

127,857.585 127,857.585 66,875.712 22,804.322 29,459.129 29,038.601 420.528 157,316.714 

3105 1010 Надання реабілітаційних послуг особам з інвалідністю та 
дітям з інвалідністю 6,087.128 6,087.128 3,242.181 1,867.727 6,087.128 

3112 1040 Заходи державної політики з питань дітей та їх 
соціального захисту 262.800 262.800 262.800 

3121 1040 Утримання та забезпечення діяльності центрів соціальних 
служб 2,549.435 2,549.435 1,846.742 94.710 2,549.435 

3133 1040 Інші заходи та заклади молодіжної політики 1,884.146 1,884.146 1,065.816 45.454 1,884.146 

3140 1040

Оздоровлення та відпочинок дітей (крім заходів з 
оздоровлення дітей, що здійснюються за рахунок коштів 
на оздоровлення громадян, які постраждали внаслідок 
Чорнобильської катастрофи)

2,912.000 2,912.000 2,912.000 

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

210.160 210.160 210.160 

3172 1010 Встановлення телефонів особам з інвалідністю I і II груп 0.683 0.683 0.683 

3200 1090 Забезпечення обробки інформації з нарахування та 
виплати допомог і компенсацій 4,427.592 4,427.592 2,921.391 184.298 4,427.592 

3241 1090 Забезпечення діяльності інших закладів у сфері 
соціального захисту і соціального забезпечення 6,029.201 6,029.201 4,099.821 367.455 6,029.201 

3242 1090 Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального 
забезпечення 24.830 24.830 24.830 

4000 Культура i мистецтво 62,510.950 62,510.950 11,299.615 1,295.393 62,510.950 
4010 0821 Фінансова підтримка театрів 25,604.502 25,604.502 25,604.502 

4020 0822
Фінансова підтримка фiлармонiй, художніх і музичних 
колективів, ансамблів, концертних та циркових організацій 19,186.629 19,186.629 19,186.629 

4030 0824 Забезпечення діяльності бібліотек 5,413.399 5,413.399 3,919.490 85.888 5,413.399 
4040 0824 Забезпечення діяльності музеїв i виставок 5,918.708 5,918.708 3,796.225 1,102.125 5,918.708 

4081 0829 Забезпечення діяльності інших закладів в галузі культури 
і мистецтва 4,926.840 4,926.840 3,548.900 107.380 4,926.840 

4082 0829 Інші заходи в галузі культури і мистецтва 1,460.872 1,460.872 35.000 1,460.872 
5000 Фiзична культура i спорт 47,853.247 47,853.247 25,624.681 4,613.425 1,625.783 1,569.153 255.000 408.828 56.630 49,479.030 
5011 0810 Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з 

олімпійських видів спорту 1,448.215 1,448.215 1,448.215 

5012 0810 Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з 
неолімпійських видів спорту 694.619 694.619 694.619 

5021 0810 Утримання центрів фізичної культури і спорту осіб з 
інвалідністю і реабілітаційних шкіл 1,082.335 1,082.335 844.023 18.744 1,082.335 

5022 0810 Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань та 
заходів зі спорту осіб з інвалідністю 528.026 528.026 528.026 

5031 0810 Утримання та навчально-тренувальна робота 
комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл 15,649.001 15,649.001 10,967.779 500.697 15,649.001 

5033 0810 Забезпечення підготовки спортсменів школами вищої 
спортивної майстерності 10,044.456 10,044.456 5,772.513 81.773 10,044.456 

5041 0810 Утримання та фінансова підтримка спортивних споруд 14,675.122 14,675.122 8,040.366 4,012.211 1,625.783 1,569.153 255.000 408.828 56.630 16,300.905 

5053 0810
Фінансова підтримка на утримання місцевих осередків 
(рад) всеукраїнських об'єднань фізкультурно-спортивної 
спрямованості

1,720.087 1,720.087 1,720.087 
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5061 0810
Забезпечення діяльності місцевих центрів фізичного 
здоров'я населення "Спорт для всіх" та проведення 
фізкультурно-масових заходів серед населення регіону

90.114 90.114 90.114 

5062 0810 Підтримка спорту вищих досягнень та організацій, які 
здійснюють фізкультурно-спортивну діяльність в регіоні 1,921.272 1,921.272 1,921.272 

6000 Житлово-комунальне господарство 129.814 129.814 129.814 129.814 
6013 0620 Забезпечення діяльності водопровідно-каналізаційного 

господарства 129.814 129.814 129.814 129.814 

7300 Будівництво та регіональний розвиток 65,487.612 65,487.612 65,487.612 65,487.612 
7310 0443 Будівництво об’єктів житлово-комунального господарства 8,001.571 8,001.571 8,001.571 8,001.571 

7321 0443 Будівництво освітніх установ та закладів 21,739.894 21,739.894 21,739.894 21,739.894 
7322 0443 Будівництво медичних установ та закладів 2,352.315 2,352.315 2,352.315 2,352.315 
7323 0443 Будівництво установ та закладів соціальної сфери 1,475.967 1,475.967 1,475.967 1,475.967 
7324 0443 Будівництво установ та закладів культури 50.000 50.000 50.000 50.000 

7361 0490
Співфінансування інвестиційних проектів, що 
реалізуються за рахунок коштів державного фонду 
регіонального розвитку

29,536.346 29,536.346 29,536.346 29,536.346 

7366 0490 Реалізація проектів в рамках Надзвичайної кредитної 
програми для відновлення України 2,331.519 2,331.519 2,331.519 2,331.519 

7600 Інші програми та заходи, пов'язані з економічною 
діяльністю 164,864.639 164,864.639 164,864.639 

7611 0490 Забезпечення нагальних потреб функціонування держави 
в умовах воєнного стану 75,449.100 75,449.100 75,449.100 

7693 0490 Інші заходи, пов'язані з економічною діяльністю 89,415.539 89,415.539 89,415.539 

8100
Захист населення і територій від надзвичайних 
ситуацій техногенного та природного характеру 4,678.663 4,678.663 1,745.195 16.938 4,678.663 

8110 0320 Заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій 
та наслідків стихійного лиха 2,295.505 2,295.505 2,295.505 

8120 0320 Заходи з організації рятування на водах 2,383.158 2,383.158 1,745.195 16.938 2,383.158 

8300 Охорона навколишнього природного середовища 54,993.800 54,993.800 54,993.800 

8330 0540 Інша діяльність у сфері екології та охорони природних 
ресурсів 54,993.800 54,993.800 54,993.800 

8400 Засоби масової інформації 150.000 150.000 150.000 
8420 0830 Інші заходи у сфері засобів масової інформації 150.000 150.000 150.000 

8500 0133 Нерозподілені трансферти з державного бюджету 105,966.261 103,315.261 2,651.000 732,142.900 250,010.000 482,132.900 250,010.000 838,109.161 

8710 0133 Резервний фонд місцевого бюджету 10,000.000 10,000.000 
1,417,013.557 1,404,362.557 566,373.937 196,389.502 2,651.000 927,106.429 323,541.734 602,398.805 7,902.905 10,399.698 324,707.624 2,344,119.986 

9000 Міжбюджетні трансферти 203,682.264 201,386.364 2,295.900 203,682.264 

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

20,107.000 20,107.000 20,107.000 

9150 0180 Інші дотації з місцевого бюджету 4,500.000 4,500.000 4,500.000 

9160 0180

Дотація з місцевого бюджету на проведення розрахунків 
протягом опалювального періоду за комунальні послуги 
та енергоносії, які споживаються установами, 
організаціями, підприємствами, що утримуються за 
рахунок відповідних місцевих бюджетів за рахунок 
відповідної додаткової дотації з державного бюджету

57,276.743 57,276.743 57,276.743 

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

15,443.600 15,443.600 15,443.600 

9410 0180

Субвенція з місцевого бюджету на закупівлю опорними 
закладами охорони здоров'я послуг щодо проектування та 
встановлення кисневих станцій за рахунок залишку коштів 
відповідної субвенції з державного бюджету, що 
утворився на початок бюджетного періоду

2,295.900 2,295.900 2,295.900 

9430 0180

Субвенція з місцевого бюджету на здійснення підтримки 
окремих закладів та заходів у системі охорони здоров'я за 
рахунок відповідної субвенції з державного бюджету 56.621 56.621 56.621 

9770 0180 Інші субвенції з місцевого бюджету 4,325.074 4,325.074 4,325.074 

Усього



4 Продовження додатка 2

оплата праці комунальні послуги та 
енергоносії оплата праці комунальні послуги та 

енергоносії

видатки 
споживання

Спеціальний фонд

видатки 
розвитку

Разом

з них

видатки 
споживання

видатки 
розвитку

Загальний фонд 

Усього Усього

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

у тому числі бюджет 
розвитку

з них

9800 0180
Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на 
виконання програм соціально-економічного розвитку 
регіонів

46,527.447 46,527.447 46,527.447 

9810 0180

Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на 
фінансування діяльності військових адміністрацій із 
виконання повноважень органів місцевого самоврядування 53,149.879 53,149.879 53,149.879 

1,620,695.821 1,605,748.921 566,373.937 196,389.502 4,946.900 927,106.429 323,541.734 602,398.805 7,902.905 10,399.698 324,707.624 2,547,802.250 

Директор Департаменту фінансів Тетяна АНІКІЄВА

Разом



тис. грн

оплата праці комунальні послуги та 
енергоносії оплата праці комунальні послуги та 

енергоносії

Луганська обласна державна адміністрація 107,497.418 107,497.418 1,664.303 46.902 107,497.418 

0210180 0180 0133 Інша діяльність у сфері державного управління 395.511 395.511 395.511 

0213241 3241 1090 Забезпечення діяльності інших закладів у сфері 
соціального захисту і соціального забезпечення 2,270.304 2,270.304 1,664.303 46.902 2,270.304 

0217611 7611 0490 Забезпечення нагальних потреб функціонування 
держави в умовах воєнного стану 75,449.100 75,449.100 75,449.100 

0219800 9800 0180
Субвенція з місцевого бюджету державному 
бюджету на виконання програм соціально-
економічного розвитку регіонів, у т.ч.

13,866.512 13,866.512 13,866.512 

Луганська обласна державна адміністрація 10,201.813 10,201.813 10,201.813 
Державний архів Луганської області 2,604.554 2,604.554 2,604.554 
Управління з питань нормативно-правової роботи 
та децентралізації Луганської обласної державної 
адміністрації

797.415 797.415 797.415 

Відділ з питань запобігання та виявлення корупції 
Луганської обласної державної адміністрації 262.730 262.730 262.730 

0219810 9810 0180

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

15,515.991 15,515.991 15,515.991 

Луганська обласна державна адміністрація 11,854.496 11,854.496 11,854.496 
Державний архів Луганської області 2,564.706 2,564.706 2,564.706 
Управління з питань нормативно-правової роботи 
та децентралізації Луганської обласної державної 
адміністрації

742.640 742.640 742.640 

Відділ з питань запобігання та виявлення корупції 
Луганської обласної державної адміністрації 354.149 354.149 354.149 

Департамент освіти і науки Луганської 
обласної державної адміністрації 629,586.604 629,586.604 331,498.514 95,603.275 33,030.584 32,341.852 7,378.740 8,102.045 688.732 662,617.188 

0611020 1020 Надання загальної середньої освіти за рахунок 
коштів місцевого бюджету

0611021 1021 0921 Надання загальної середньої освіти закладами 
загальної середньої освіти 34,638.257 34,638.257 16,074.626 8,266.450 34,638.257 

0611022 1022 0922

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

39,578.521 39,578.521 15,449.536 13,074.126 39,578.521 

0611023 1023 0922
Надання загальної середньої освіти 
спеціалізованими закладами загальної середньої 
освіти

33,150.909 33,150.909 11,010.647 7,858.081 33,150.909 

0611030 1030 Надання загальної середньої освіти за рахунок 
освітньої субвенції 

0611031 1031 0921 Надання загальної середньої освіти закладами 
загальної середньої освіти 16,225.199 16,225.199 13,299.345 16,225.199 

0611032 1032 0922

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

41,331.416 41,331.416 33,878.211 41,331.416 
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Додаток 3
до розпорядження голови обласної
держадміністрації – керівника обласної
військово-цивільної адміністрації

видатки розвиткуу тому числі бюджет 
розвитку

21.12.2021р.  № 818

Розподіл
видатків обласного бюджету на 2022 рік

видатки 
споживання

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

06.06.2022р.  № 199)
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розвитку

видатки 
споживання

0611033 1033 0922
Надання загальної середньої освіти 
спеціалізованими закладами загальної середньої 
освіти

21,282.508 21,282.508 17,600.405 21,282.508 

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

10,350.388 10,350.388 6,267.944 803.423 10,350.388 

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 303,671.672 303,671.672 140,914.683 52,590.943 28,986.435 28,297.703 4,571.849 7,809.445 688.732 332,658.107 

0611092 1092 0930

Підготовка кадрів закладами професійної 
(професійно-технічної) освіти та іншими закладами 
освіти за рахунок освітньої субвенції 28,791.547 28,791.547 23,599.925 28,791.547 

0611094 1094 0930

Підготовка кадрів закладами професійної 
(професійно-технічної) освіти та іншими закладами 
освіти за рахунок залишку коштів за освітньою 
субвенцією (крім залишку коштів, що мають 
цільове призначення, виділених відповідно до 
рішень Кабінету Міністрів України у попередньому 
бюджетному періоді)

3,226.800 3,226.800 3,226.800 

0611101 1101 0941
Підготовка кадрів закладами фахової передвищої 
освіти за рахунок коштів місцевого бюджету 68,537.572 68,537.572 36,531.117 12,524.444 1,356.184 1,356.184 739.900 292.600 69,893.756 

0611102 1102 0941 Підготовка кадрів закладами фахової передвищої 
освіти за рахунок освітньої субвенції 2,803.849 2,803.849 2,298.237 2,803.849 

0611120 1120 0950 Підвищення кваліфікації, перепідготовка кадрів 
закладами післядипломної освіти 14,396.400 14,396.400 10,880.728 485.808 2,687.965 2,687.965 2,066.991 17,084.365 

0611130 1130 0990 Методичне забезпечення діяльності закладів освіти 273.209 273.209 89.695 273.209 

0611140 1140 Інші програми, заклади та заходи у сфері освіти

0611141 1141 0990 Забезпечення діяльності інших закладів у сфері 
освіти 4,756.567 4,756.567 3,603.415 4,756.567 

0613140 3140 1040

Оздоровлення та відпочинок дітей (крім заходів з 
оздоровлення дітей, що здійснюються за рахунок 
коштів на оздоровлення громадян, які постраждали 
внаслідок Чорнобильської катастрофи)

2,912.000 2,912.000 2,912.000 

0619800 9800 0180
Субвенція з місцевого бюджету державному 
бюджету на виконання програм соціально-
економічного розвитку регіонів

1,458.132 1,458.132 1,458.132 

0619810 9810 0180

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

2,201.658 2,201.658 2,201.658 

Департамент охорони здоров’я Луганської 
обласної державної адміністрації 215,898.941 215,898.941 97,260.785 66,987.729 9,141.509 7,170.599 1,970.910 60.000 1,823.747 7,170.599 225,040.450 

0711101 1101 0941
Підготовка кадрів закладами фахової передвищої 
освіти за рахунок коштів місцевого бюджету 37,231.972 37,231.972 19,960.029 4,486.208 1,970.910 1,970.910 60.000 1,823.747 39,202.882 

0711102 1102 0941 Підготовка кадрів закладами фахової передвищої 
освіти за рахунок освітньої субвенції 2,868.386 2,868.386 2,351.136 2,868.386 

0711120 1120 0950 Підвищення кваліфікації, перепідготовка кадрів 
закладами післядипломної освіти 929.688 929.688 719.565 929.688 

0712010 2010 0731 Багатопрофільна стаціонарна медична допомога 
населенню 24,235.651 24,235.651 3,979.283 14,814.371 2,000.000 2,000.000 2,000.000 26,235.651 

0712020 2020 0732 Спеціалізована стаціонарна медична допомога 
населенню 64,388.988 64,388.988 17,037.764 37,572.356 5,170.599 5,170.599 5,170.599 69,559.587 

0712050 2050 0761 Медико-соціальний захист дітей-сиріт і дітей, 
позбавлених батьківського піклування 17,898.675 17,898.675 12,239.391 1,261.842 17,898.675 

0712060 2060 0762 Створення банків крові та її компонентів 12,994.787 12,994.787 7,867.799 938.737 12,994.787 

0712070 2070 0724 Екстрена та швидка медична допомога населенню 5,278.764 5,278.764 5,278.764 5,278.764 

0712130 2130 0763 Проведення належної медико-соціальної 
експертизи (МСЕК) 8,487.559 8,487.559 6,005.763 654.651 8,487.559 

0712151 2151 0763 Забезпечення діяльності інших закладів у сфері 
охорони здоров’я 37,397.599 37,397.599 27,100.055 1,980.800 37,397.599 

0719800 9800 0180
Субвенція з місцевого бюджету державному 
бюджету на виконання програм соціально-
економічного розвитку регіонів

1,940.536 1,940.536 1,940.536 

07
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0719810 9810 0180

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

2,246.336 2,246.336 2,246.336 

Департамент соціального захисту 
населення Луганської обласної державної 
адміністрації

154,213.076 154,213.076 78,320.199 25,254.964 30,935.096 1,475.967 29,038.601 1,896.495 185,148.172 

0811070 1070 0960
Надання позашкільної освіти закладами 
позашкільної  освіти, заходи із позашкільної 
роботи з дітьми 

2,096.711 2,096.711 1,704.020 2,096.711 

0813050 3050 1070
Пільгове медичне обслуговування осіб, які 
постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи 2,235.084 2,235.084 2,235.084 

0813090 3090 1030 Видатки на поховання учасників бойових дій та 
осіб з інвалідністю внаслідок війни 620.985 620.985 620.985 

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

127,857.585 127,857.585 66,875.712 22,804.322 29,459.129 29,038.601 420.528 157,316.714 

0813105 3105 1010 Надання реабілітаційних послуг особам з 
інвалідністю та дітям з інвалідністю 6,087.128 6,087.128 3,242.181 1,867.727 6,087.128 

0813121 3121 1040 Утримання та забезпечення діяльності центрів 
соціальних служб 2,549.435 2,549.435 1,846.742 94.710 2,549.435 

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 

0813172 3172 1010 Встановлення телефонів особам з інвалідністю I і II 
груп 0.683 0.683 0.683 

0813200 3200 1090 Забезпечення обробки інформації з нарахування 
та виплати допомог і компенсацій 4,427.592 4,427.592 2,921.391 184.298 4,427.592 

0813241 3241 1090 Забезпечення діяльності інших закладів у сфері 
соціального захисту і соціального забезпечення 2,818.689 2,818.689 1,730.153 303.907 2,818.689 

0817323 7323 0443 Будівництво установ та закладів соціальної сфери 1,475.967 1,475.967 1,475.967 1,475.967 

0819800 9800 0180
Субвенція з місцевого бюджету державному 
бюджету на виконання програм соціально-
економічного розвитку регіонів

2,581.502 2,581.502 2,581.502 

0819810 9810 0180

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

2,727.522 2,727.522 2,727.522 

Служба у справах дітей Луганської 
обласної державної адміністрації 1,229.547 1,229.547 1,229.547 

0913112 3112 1040 Заходи державної політики з питань дітей та їх 
соціального захисту 262.800 262.800 262.800 

0919800 9800 0180
Субвенція з місцевого бюджету державному 
бюджету на виконання програм соціально-
економічного розвитку регіонів

528.125 528.125 528.125 

0919810 9810 0180

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

438.622 438.622 438.622 

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

91,505.351 91,505.351 28,489.079 3,804.169 2,683.108 2,331.519 351.589 209.165 65.078 2,331.519 94,188.459 

1011100 1100 Підготовка кадрів закладами фахової передвищої 
освіти

1011101 1101 0941
Підготовка кадрів закладами фахової передвищої 
освіти за рахунок коштів місцевого бюджету 24,556.534 24,556.534 16,150.506 2,508.776 351.589 351.589 209.165 65.078 24,908.123 

1011102 1102 0941 Підготовка кадрів закладами фахової передвищої 
освіти за рахунок освітньої субвенції 1,267.529 1,267.529 1,038.958 1,267.529 

1014010 4010 0821 Фінансова підтримка театрів 25,604.502 25,604.502 25,604.502 

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

19,186.629 19,186.629 19,186.629 

1014030 4030 0824 Забезпечення діяльності бібліотек 5,413.399 5,413.399 3,919.490 85.888 5,413.399 
1014040 4040 0824 Забезпечення діяльності музеїв i виставок 5,918.708 5,918.708 3,796.225 1,102.125 5,918.708 
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1014081 4081 0829 Забезпечення діяльності інших закладів в галузі 
культури і мистецтва 4,926.840 4,926.840 3,548.900 107.380 4,926.840 

1014082 4082 0829 Інші заходи в галузі культури і мистецтва 1,200.000 1,200.000 35.000 1,200.000 

1017366 7366 0490 Реалізація проектів в рамках Надзвичайної 
кредитної програми для відновлення України 2,331.519 2,331.519 2,331.519 2,331.519 

1019800 9800 0180
Субвенція з місцевого бюджету державному 
бюджету на виконання програм соціально-
економічного розвитку регіонів

1,585.000 1,585.000 1,585.000 

1019810 9810 0180

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

1,846.210 1,846.210 1,846.210 

Управління молоді та спорту Луганської 
обласної державної адміністрації 52,708.172 52,708.172 27,395.862 4,675.525 1,625.783 1,569.153 255.000 408.828 56.630 54,333.955 

1113133 3133 1040 Інші заходи та заклади молодіжної політики 1,884.146 1,884.146 1,065.816 45.454 1,884.146 

1113241 3241 1090 Забезпечення діяльності інших закладів у сфері 
соціального захисту і соціального забезпечення 940.208 940.208 705.365 16.646 940.208 

1113242 3242 1090 Інші заходи у сфері соціального захисту і 
соціального забезпечення 24.830 24.830 24.830 

1115011 5011 0810 Проведення навчально-тренувальних зборів і 
змагань з олімпійських видів спорту 1,448.215 1,448.215 1,448.215 

1115012 5012 0810 Проведення навчально-тренувальних зборів і 
змагань з неолімпійських видів спорту 694.619 694.619 694.619 

1115021 5021 0810 Утримання центрів фізичної культури і спорту осіб 
з інвалідністю і реабілітаційних шкіл 1,082.335 1,082.335 844.023 18.744 1,082.335 

1115022 5022 0810 Проведення навчально-тренувальних зборів і 
змагань та заходів зі спорту осіб з інвалідністю 528.026 528.026 528.026 

1115031 5031 0810 Утримання та навчально-тренувальна робота 
комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл 15,649.001 15,649.001 10,967.779 500.697 15,649.001 

1115033 5033 0810 Забезпечення підготовки спортсменів школами 
вищої спортивної майстерності 10,044.456 10,044.456 5,772.513 81.773 10,044.456 

1115041 5041 0810 Утримання та фінансова підтримка спортивних 
споруд 14,675.122 14,675.122 8,040.366 4,012.211 1,625.783 1,569.153 255.000 408.828 56.630 16,300.905 

1115053 5053 0810
Фінансова підтримка на утримання місцевих 
осередків (рад) всеукраїнських об'єднань 
фізкультурно-спортивної спрямованості

1,720.087 1,720.087 1,720.087 

1115061 5061 0810

Забезпечення діяльності місцевих центрів 
фізичного здоров'я населення "Спорт для всіх" та 
проведення фізкультурно-масових заходів серед 
населення регіону

90.114 90.114 90.114 

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

1,921.272 1,921.272 1,921.272 

1119800 9800 0180
Субвенція з місцевого бюджету державному 
бюджету на виконання програм соціально-
економічного розвитку регіонів

810.723 810.723 810.723 

1119810 9810 0180

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

1,195.018 1,195.018 1,195.018 

Департамент житлово-комунального 
господарства Луганської обласної 
державної адміністрації

4,514.325 4,514.325 4,416.861 4,416.861 4,416.861 8,931.186 

1217361 7361 0490
Співфінансування інвестиційних проектів, що 
реалізуються за рахунок коштів державного фонду 
регіонального розвитку

4,416.861 4,416.861 4,416.861 4,416.861 

1219800 9800 0180
Субвенція з місцевого бюджету державному 
бюджету на виконання програм соціально-
економічного розвитку регіонів

2,092.443 2,092.443 2,092.443 

1219810 9810 0180

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

2,421.882 2,421.882 2,421.882 

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

4,669.554 4,669.554 58,136.788 58,136.788 58,136.788 62,806.342 

1512010 2010 0731 Багатопрофільна стаціонарна медична допомога 
населенню 743.709 743.709 743.709 743.709 

1516013 6013 0620 Забезпечення діяльності водопровідно-
каналізаційного господарства 129.814 129.814 129.814 129.814 

1517310 7310 0443 Будівництво об’єктів житлово-комунального 
господарства 8,001.571 8,001.571 8,001.571 8,001.571 

11

12

15
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1517321 7321 0443 Будівництво освітніх установ та закладів 21,739.894 21,739.894 21,739.894 21,739.894 
1517322 7322 0443 Будівництво медичних установ та закладів 2,352.315 2,352.315 2,352.315 2,352.315 
1517324 7324 0443 Будівництво установ та закладів культури 50.000 50.000 50.000 50.000 

1517361 7361 0490
Співфінансування інвестиційних проектів, що 
реалізуються за рахунок коштів державного фонду 
регіонального розвитку

25,119.485 25,119.485 25,119.485 25,119.485 

1519800 9800 0180
Субвенція з місцевого бюджету державному 
бюджету на виконання програм соціально-
економічного розвитку регіонів

2,340.648 2,340.648 2,340.648 

1519810 9810 0180

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

2,328.906 2,328.906 2,328.906 

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

5,129.262 5,129.262 5,129.262 

1919800 9800 0180
Субвенція з місцевого бюджету державному 
бюджету на виконання програм соціально-
економічного розвитку регіонів

2,602.094 2,602.094 2,602.094 

1919810 9810 0180

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

2,527.168 2,527.168 2,527.168 

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

586.011 586.011 586.011 

2019800 9800 0180
Субвенція з місцевого бюджету державному 
бюджету на виконання програм соціально-
економічного розвитку регіонів

228.323 228.323 228.323 

2019810 9810 0180

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

357.688 357.688 357.688 

Департамент масових комунікацій 
Луганської обласної державної 
адміністрації

7,091.657 7,091.657 7,091.657 

2310180 0180 0133 Інша діяльність у сфері державного управління 2,845.000 2,845.000 2,845.000 
2314082 4082 0829 Інші заходи в галузі культури і мистецтва 260.872 260.872 260.872 
2318420 8420 0830 Інші заходи у сфері засобів масової інформації 150.000 150.000 150.000 

2319800 9800 0180
Субвенція з місцевого бюджету державному 
бюджету на виконання програм соціально-
економічного розвитку регіонів

1,950.818 1,950.818 1,950.818 

2319810 9810 0180

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

1,884.967 1,884.967 1,884.967 

Департамент агропромислового розвитку 
Луганської обласної державної 
адміністрації

3,708.074 3,708.074 3,708.074 

2419800 9800 0180
Субвенція з місцевого бюджету державному 
бюджету на виконання програм соціально-
економічного розвитку регіонів

1,769.777 1,769.777 1,769.777 

2419810 9810 0180

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

1,938.297 1,938.297 1,938.297 

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

2,917.992 2,917.992 2,917.992 

2519800 9800 0180
Субвенція з місцевого бюджету державному 
бюджету на виконання програм соціально-
економічного розвитку регіонів

1,299.577 1,299.577 1,299.577 

2519810 9810 0180

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

1,618.415 1,618.415 1,618.415 
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Департамент економічного розвитку та 
зовнішньоекономічної діяльності 
Луганської обласної державної 
адміністрації

7,382.754 7,382.754 7,382.754 

2717693 7693 0490 Інші заходи, пов'язані з економічною діяльністю 702.720 702.720 702.720 

2719800 9800 0180
Субвенція з місцевого бюджету державному 
бюджету на виконання програм соціально-
економічного розвитку регіонів

3,280.165 3,280.165 3,280.165 

2719810 9810 0180

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

3,399.869 3,399.869 3,399.869 

Департамент з питань цивільного захисту 
та територіальної оборони Луганської 
обласної державної адміністрації 7,772.536 7,772.536 1,745.195 16.938 7,772.536 

2918110 8110 0320 Заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних 
ситуацій та наслідків стихійного лиха 2,295.505 2,295.505 2,295.505 

2918120 8120 0320 Заходи з організації рятування на водах 2,383.158 2,383.158 1,745.195 16.938 2,383.158 

2919800 9800 0180
Субвенція з місцевого бюджету державному 
бюджету на виконання програм соціально-
економічного розвитку регіонів

1,185.206 1,185.206 1,185.206 

2919810 9810 0180

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

1,908.667 1,908.667 1,908.667 

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

6,232.327 6,232.327 54,993.800 54,993.800 61,226.127 

3118330 8330 0540 Інша діяльність у сфері екології та охорони 
природних ресурсів 54,993.800 54,993.800 54,993.800 

3119800 9800 0180
Субвенція з місцевого бюджету державному 
бюджету на виконання програм соціально-
економічного розвитку регіонів

2,708.348 2,708.348 2,708.348 

3119810 9810 0180

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

3,523.979 3,523.979 3,523.979 

Департамент фінансів Луганської обласної 
державної адміністрації 316,544.064 301,597.164 4,946.900 732,142.900 250,010.000 482,132.900 250,010.000 1,048,686.964 

3717693 7693 0490 Інші заходи, пов'язані з економічною діяльністю 88,712.819 88,712.819 88,712.819 
3718500 8500 0133 Нерозподілені трансферти з державного бюджету 105,966.261 103,315.261 2,651.000 732,142.900 250,010.000 482,132.900 250,010.000 838,109.161 
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

20,107.000 20,107.000 20,107.000 

3719150 9150 0180 Інші дотації з місцевого бюджету 4,500.000 4,500.000 4,500.000 

3719160 9160 0180

Дотація з місцевого бюджету на проведення 
розрахунків протягом опалювального періоду за 
комунальні послуги та енергоносії, які 
споживаються установами, організаціями, 
підприємствами, що утримуються за рахунок 
відповідних місцевих бюджетів за рахунок 
відповідної додаткової дотації з державного 
бюджету

57,276.743 57,276.743 57,276.743 

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

15,443.600 15,443.600 15,443.600 

3719410 9410 0180

Субвенція з місцевого бюджету на закупівлю 
опорними закладами охорони здоров'я послуг 
щодо проектування та встановлення кисневих 
станцій за рахунок залишку коштів відповідної 
субвенції з державного бюджету, що утворився на 
початок бюджетного періоду

2,295.900 2,295.900 2,295.900 
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3719430 9430 0180

Субвенція з місцевого бюджету на здійснення 
підтримки окремих закладів та заходів у системі 
охорони здоров'я за рахунок відповідної субвенції з 
державного бюджету

56.621 56.621 56.621 

3719770 9770 0180 Інші субвенції з місцевого бюджету 4,325.074 4,325.074 4,325.074 

3719800 9800 0180
Субвенція з місцевого бюджету державному 
бюджету на виконання програм соціально-
економічного розвитку регіонів

3,557.927 3,557.927 3,557.927 

3719810 9810 0180

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

4,302.119 4,302.119 4,302.119 

Управління внутрішнього аудиту 
Луганської обласної державної 
адміністрації

1,508.156 1,508.156 1,508.156 

3819800 9800 0180
Субвенція з місцевого бюджету державному 
бюджету на виконання програм соціально-
економічного розвитку регіонів

741.591 741.591 741.591 

3819810 9810 0180

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

766.565 766.565 766.565 

1,620,695.821 1,605,748.921 566,373.937 196,389.502 4,946.900 927,106.429 323,541.734 602,398.805 7,902.905 10,399.698 324,707.624 2,547,802.250 

Директор Департаменту фінансів Тетяна АНІКІЄВА

Усього
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(код бюджету) тис. грн

Субвенція з державного 
бюджету місцевим 

бюджетам на забезпечення 
нагальних потреб 

функціонування держави в 
умовах воєнного стану

Субвенція з державного 
бюджету місцевим бюджетам 

на реалізацію проектів в 
рамках Надзвичайної 

кредитної програми для 
відновлення України

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 проектні, 

будівельно-ремонтні роботи, 
придбання житла та приміщень для 

розвитку сімейних та інших форм 
виховання, наближених до 

сімейних, підтримку малих групових 
будинків та забезпечення житлом 

дітей-сиріт, дітей, позбавлених 
батьківського піклування, осіб з їх 

числа

41020100 41020200 41021100 41021200 41031200 41031400 41033000 41033900 41034400
12300000000 Бюджети районів Луганської області
12313200000 Районний бюджет Сватівського району
12316200000 Районний бюджет Старобільського району
12318200000 Районний бюджет Сєвєродонецького району
12319200000 Районний бюджет Щастинського району
12500000000 Бюджети територіальних громад у Луганській області
12501000000 Бюджет Білокуракинської селищної територіальної громади 
12502000000 Бюджет Новопсковської селищної територіальної громади 
12503000000 Бюджет Чмирівської сільської територіальної громади
12504000000 Бюджет Троїцької селищної територіальної громади
12505000000 Бюджет Біловодської селищної територіальної громади
12506000000 Бюджет Красноріченської селищної територіальної громади
12508000000 Бюджет Нижньодуванської селищної територіальної громади
12509000000 Бюджет Лозно-Олександрівської селищної територіальної громади
12510000000 Бюджет Шульгинської сільської територіальної громади 
12511000000 Бюджет Марківської селищної територіальної громади 
12515000000 Бюджет Коломийчиської сільської територіальної громади 
12516000000 Бюджет Білолуцької селищної територіальної громади
12517000000 Бюджет Гірської міської територіальної громади
12518000000 Бюджет Кремінської міської територіальної громади
12519000000 Бюджет Лисичанської міської територіальної громади
12520000000 Бюджет Міловської селищної територіальної громади
12521000000 Бюджет Нижньотеплівської сільської територіальної громади
12522000000 Бюджет Новоайдарської селищної територіальної громади
12523000000 Бюджет Попаснянської міської територіальної громади
12524000000 Бюджет Рубіжанської міської територіальної громади
12525000000 Бюджет Сватівської міської територіальної громади
12526000000 Бюджет Сєвєродонецької міської територіальної громади
12527000000 Бюджет Станично-Луганської селищної територіальної громади
12528000000 Бюджет Старобільської міської територіальної громади
12529000000 Бюджет Широківської сільської територіальної громади
12530000000 Бюджет Щастинської міської територіальної громади

99000000000 Державний бюджет України 187,410.300 90,898.500 74,356.400 100,000.000 75,449.100 388.587 37,369.100 132,406.300
187,410.300 90,898.500 74,356.400 100,000.000 75,449.100 388.587 37,369.100 132,406.300

Додаток 4
до розпорядження голови обласної
держадміністрації – керівника обласної
військово-цивільної адміністрації

21.12.2021р.  № 818

Міжбюджетні трансферти на 2022 рік

12100000000

06.06.2022р.  № 199)

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

Базова дотація

Додаткова дотація з 
державного бюджету 

місцевим бюджетам на 
здійснення переданих з 

державного бюджету 
видатків з утримання 

закладів освіти та охорони 
здоров'я

Трансферти з інших бюджетів

Додаткова дотація з 
державного бюджету 
обласним бюджетам 

Донецької та Луганської 
областей на здійснення 
заходів щодо усунення 

наслідків ескалації воєнного 
конфлікту, запобігання 

виникненню надзвичайної 
ситуації та гуманітарної 

катастрофи в регіоні

субвенції загального фонду

ВСЬОГО

Найменування бюджету - одержувача / надавача міжбюджетного 
трансфертуКод бюджету

Додаткова дотація з 
державного бюджету 

місцевим бюджетам на 
проведення розрахунків 
протягом опалювального 

періоду за комунальні 
послуги та енергоносії, які 

споживаються установами, 
організаціями, 

підприємствами, що 
утримуються за рахунок 

відповідних місцевих 
бюджетів



2 Продовження додатка 4

(код бюджету) тис. грн

12300000000 Бюджети районів Луганської області
12313200000 Районний бюджет Сватівського району
12316200000 Районний бюджет Старобільського району
12318200000 Районний бюджет Сєвєродонецького району
12319200000 Районний бюджет Щастинського району
12500000000 Бюджети територіальних громад у Луганській області
12501000000 Бюджет Білокуракинської селищної територіальної громади 
12502000000 Бюджет Новопсковської селищної територіальної громади 
12503000000 Бюджет Чмирівської сільської територіальної громади
12504000000 Бюджет Троїцької селищної територіальної громади
12505000000 Бюджет Біловодської селищної територіальної громади
12506000000 Бюджет Красноріченської селищної територіальної громади
12508000000 Бюджет Нижньодуванської селищної територіальної громади
12509000000 Бюджет Лозно-Олександрівської селищної територіальної громади
12510000000 Бюджет Шульгинської сільської територіальної громади 
12511000000 Бюджет Марківської селищної територіальної громади 
12515000000 Бюджет Коломийчиської сільської територіальної громади 
12516000000 Бюджет Білолуцької селищної територіальної громади
12517000000 Бюджет Гірської міської територіальної громади
12518000000 Бюджет Кремінської міської територіальної громади
12519000000 Бюджет Лисичанської міської територіальної громади
12520000000 Бюджет Міловської селищної територіальної громади
12521000000 Бюджет Нижньотеплівської сільської територіальної громади
12522000000 Бюджет Новоайдарської селищної територіальної громади
12523000000 Бюджет Попаснянської міської територіальної громади
12524000000 Бюджет Рубіжанської міської територіальної громади
12525000000 Бюджет Сватівської міської територіальної громади
12526000000 Бюджет Сєвєродонецької міської територіальної громади
12527000000 Бюджет Станично-Луганської селищної територіальної громади
12528000000 Бюджет Старобільської міської територіальної громади
12529000000 Бюджет Широківської сільської територіальної громади
12530000000 Бюджет Щастинської міської територіальної громади

99000000000 Державний бюджет України

12100000000

ВСЬОГО

Найменування бюджету - одержувача / надавача міжбюджетного 
трансфертуКод бюджету

субвенції загального фонду

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 реалізацію 
проектів в рамках 

Надзвичайної кредитної 
програми для відновлення 

України

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

Інша субвенція на 
реконструкцію ясла-садку 

№24 міста 
Сєвєродонецька 

Луганської області за 
адресою: вул.Енергетиків, 

15
(КЕКВ 3220)

Інша субвенція для забезпечення 
співфінансування проекту: 

"Капітальний ремонт опорного 
закладу освіти "Новопсковський 

заклад загальної середньої освіти І-ІІІ 
ступенів Новопсковської селищної 

ради Луганської області", 
розташованого за адресою: вул. 
Первомайська, 2, смт Новопсков, 

Новопсковського району, Луганської 
області"

(КЕКВ 3220)

Інша субвенція з місцевого 
бюджету на співфінансування 
проекту "Капітальний ремонт 

опорного навчального закладу 
"Попаснянська загальноосвітня 

школа І-ІІІ ступенів № 1 
Попаснянської районної ради 

Луганської області", розташованої 
за адресою: Луганська обл., 

Попаснянський район, м.Попасна, 
вул.Донецька, буд.2-А"

(КЕКВ 3220)

Інша субвенція з місцевого 
бюджету на капітальний 

ремонт комунального закладу 
"Лисичанський дошкільний 
навчальний заклад (ясла-

садок) № 4 "Росинка", 
розташованого за адресою: 

вул.Юнацька,98, м.Лисичанськ 
Луганської області

(КЕКВ 3220)

41035400 41035600 41031400 41037300 41053900 41053900 41053900 41053900

17,580.000 3,471.431 4,005.851 2,160.180

3,471.431

2,160.180

4,005.851

17,580.000

10,369.500 1,942.932 732,142.900
10,369.500 1,942.932 732,142.900 17,580.000 3,471.431 4,005.851 2,160.180

до розпорядження голови обласної
держадміністрації – керівника обласної

субвенції спеціального фонду

(у редакції розпорядження голови обласної
держадміністрації – начальника обласної

Трансферти з інших бюджетів



3 Продовження додатка 4

(код бюджету) тис. грн

12300000000 Бюджети районів Луганської області
12313200000 Районний бюджет Сватівського району
12316200000 Районний бюджет Старобільського району
12318200000 Районний бюджет Сєвєродонецького району
12319200000 Районний бюджет Щастинського району
12500000000 Бюджети територіальних громад у Луганській області
12501000000 Бюджет Білокуракинської селищної територіальної громади 
12502000000 Бюджет Новопсковської селищної територіальної громади 
12503000000 Бюджет Чмирівської сільської територіальної громади
12504000000 Бюджет Троїцької селищної територіальної громади
12505000000 Бюджет Біловодської селищної територіальної громади
12506000000 Бюджет Красноріченської селищної територіальної громади
12508000000 Бюджет Нижньодуванської селищної територіальної громади
12509000000 Бюджет Лозно-Олександрівської селищної територіальної громади
12510000000 Бюджет Шульгинської сільської територіальної громади 
12511000000 Бюджет Марківської селищної територіальної громади 
12515000000 Бюджет Коломийчиської сільської територіальної громади 
12516000000 Бюджет Білолуцької селищної територіальної громади
12517000000 Бюджет Гірської міської територіальної громади
12518000000 Бюджет Кремінської міської територіальної громади
12519000000 Бюджет Лисичанської міської територіальної громади
12520000000 Бюджет Міловської селищної територіальної громади
12521000000 Бюджет Нижньотеплівської сільської територіальної громади
12522000000 Бюджет Новоайдарської селищної територіальної громади
12523000000 Бюджет Попаснянської міської територіальної громади
12524000000 Бюджет Рубіжанської міської територіальної громади
12525000000 Бюджет Сватівської міської територіальної громади
12526000000 Бюджет Сєвєродонецької міської територіальної громади
12527000000 Бюджет Станично-Луганської селищної територіальної громади
12528000000 Бюджет Старобільської міської територіальної громади
12529000000 Бюджет Широківської сільської територіальної громади
12530000000 Бюджет Щастинської міської територіальної громади

99000000000 Державний бюджет України

12100000000

ВСЬОГО

Найменування бюджету - одержувача / надавача міжбюджетного 
трансфертуКод бюджету

Інша субвенція з місцевого 
бюджету на реконструкцію 
комунального дошкільного 
навчального закладу (ясла-

садок) №4 "Русалонька" 
управління освіти Рубіжанської 

міської ради: вул. 30 років 
Перемоги, буд. 2-А, м. Рубіжне, 

Луганської області
(КЕКВ 3220)

Інша субвенція з місцевого бюджету 
(на капітальний ремонт 

Біловодського опорного закладу 
загальної середньої освіти, 

розташованої за адресою: Луганська 
обл., Біловодський район, смт. 

Біловодськ, вул.Центральна, буд.93)
КЕКВ (3220)

Інша субвенція з місцевого бюджету на 
співфінансування проєкту 

"Реконструкція опорного закладу 
загальної середньої освіти Марківська 

гімназія Марківської районної ради 
Луганської області, розташованої за 
адресою: вул. Центральна, 31 смт. 

Марківка, Марківського району, 
Луганської області"

КЕКВ (3220)

Інша  субвенція з місцевого бюджету 
на співфінансування проекту 

"Капітальний ремонт комунального 
закладу "Красноріченський заклад 

загальної середньої освіти І-ІІІ 
ступенів Красноріченської селищної 
ради Кремінського району Луганської 
області", розташованого за адресою: 
Луганська обл., Кремінський район, 

смт. Красноріченське, квартал 
Верстатобудівників, буд. 5"

(КЕКВ 3220)

Інша субвенція з місцевого бюджету 
на "Капітальний ремонт Гірської філії I-

II ступенів опорного навчального 
закладу "Гірська багатопрофільна 

гімназія Попаснянської районної ради 
Луганської області", розташованої за 
адресою: вул.Первомайська, буд.88, 

м.Гірське, Луганської області"
(КЕКВ 3220)

41053900 41053900 41053900 41053900 41053900 9130 9150
4,500.000

4,500.000

3,600.000 1,658.771 1,421.132 2,910.438 1,821.022 38,628.825 20,107.000
599.700

3,471.431 777.600
562.800
472.900

1,658.771 1,658.771 920.900
2,910.438 2,910.438 450.400

285.500
280.600
417.100

1,421.132 1,421.132 745.600
249.400
518.900

1,821.022 1,821.022 730.900
869.200

2,160.180 2,299.800
714.300
474.700
687.200

4,005.851 655.700
3,600.000 3,600.000 1,277.000

774.900
17,580.000 2,451.900

765.700
1,031.000

474.600
618.700

1,442,733.619
3,600.000 1,658.771 1,421.132 2,910.438 1,821.022 1,481,362.444 20,107.000 4,500.000

Інша дотація з місцевого 
бюджету на здійснення заходів 

щодо усунення наслідків 
ескалації воєнного конфлікту, 

запобігання виникненню 
надзвичайної ситуації та 

гуманітарної катастрофи в регіоні
(КЕКВ 2620)

Трансферти іншим бюджетам

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)

Трансферти з інших бюджетів

субвенції спеціального фонду

Усього



4 Продовження додатка 4

(код бюджету) тис. грн

12300000000 Бюджети районів Луганської області
12313200000 Районний бюджет Сватівського району
12316200000 Районний бюджет Старобільського району
12318200000 Районний бюджет Сєвєродонецького району
12319200000 Районний бюджет Щастинського району
12500000000 Бюджети територіальних громад у Луганській області
12501000000 Бюджет Білокуракинської селищної територіальної громади 
12502000000 Бюджет Новопсковської селищної територіальної громади 
12503000000 Бюджет Чмирівської сільської територіальної громади
12504000000 Бюджет Троїцької селищної територіальної громади
12505000000 Бюджет Біловодської селищної територіальної громади
12506000000 Бюджет Красноріченської селищної територіальної громади
12508000000 Бюджет Нижньодуванської селищної територіальної громади
12509000000 Бюджет Лозно-Олександрівської селищної територіальної громади
12510000000 Бюджет Шульгинської сільської територіальної громади 
12511000000 Бюджет Марківської селищної територіальної громади 
12515000000 Бюджет Коломийчиської сільської територіальної громади 
12516000000 Бюджет Білолуцької селищної територіальної громади
12517000000 Бюджет Гірської міської територіальної громади
12518000000 Бюджет Кремінської міської територіальної громади
12519000000 Бюджет Лисичанської міської територіальної громади
12520000000 Бюджет Міловської селищної територіальної громади
12521000000 Бюджет Нижньотеплівської сільської територіальної громади
12522000000 Бюджет Новоайдарської селищної територіальної громади
12523000000 Бюджет Попаснянської міської територіальної громади
12524000000 Бюджет Рубіжанської міської територіальної громади
12525000000 Бюджет Сватівської міської територіальної громади
12526000000 Бюджет Сєвєродонецької міської територіальної громади
12527000000 Бюджет Станично-Луганської селищної територіальної громади
12528000000 Бюджет Старобільської міської територіальної громади
12529000000 Бюджет Широківської сільської територіальної громади
12530000000 Бюджет Щастинської міської територіальної громади

99000000000 Державний бюджет України

12100000000

ВСЬОГО

Найменування бюджету - одержувача / надавача міжбюджетного 
трансфертуКод бюджету

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 приватний 

заклад загальної середньої 
освіти)

(КЕКВ 2620)

Субвенція з місцевого бюджету 
на закупівлю опорними 

закладами охорони здоров'я 
послуг щодо проектування та 

встановлення кисневих станцій 
за рахунок залишку коштів 

відповідної субвенції з 
державного бюджету, що 

утворився на початок 
бюджетного періоду

(КЕКВ 3220)

Субвенція з місцевого 
бюджету на здійснення 

підтримки окремих закладів та 
заходів у системі охорони 

здоров'я за рахунок 
відповідної субвенції з 
державного бюджету 

(забезпечення дітей до трьох 
років, хворих на 

фенілкетонурію, продуктами 
лікувального харчування)

(КЕКВ 2620)

Інша субвенція з місцевого 
бюджету на забезпечення 

безперебійного 
функціонування 

інформаційно-аналітичної 
системи моніторингу 
виконання місцевих 

бюджетів області
(КЕКВ 2620)

Інша субвенція  з 
місцевого бюджету на 

утримання центрів 
соціально-психологічної 

реабілітації дітей
(КЕКВ 2620)

Субвенція з місцевого 
бюджету державному 
бюджету на виконання 

програм соціально-
економічного розвитку 

регіонів
(КЕКВ 2620)

Субвенція з місцевого 
бюджету державному 

бюджету на 
фінансування діяльності 
військових адміністрацій 

із виконання повноважень 
органів місцевого 
самоврядування

(КЕКВ 2620)

9160 9310 9310 9410 9430 9770 9770 9800 9810
26.400

6.600
6.600
6.600
6.600

57,276.743 15,175.934 267.666 2,295.900 56.621 171.600 4,127.074
2,274.527 6.600
2,641.950 573.975 6.600

732.667 6.600
573.975 6.600

3,698.792 1,495.165 573.975 6.600
736.228 6.600
565.076 6.600
484.490 6.600
308.075 6.600

1,728.943 6.600
253.863 6.600
867.252 6.600
951.051 6.600

2,546.193 1,495.165 6.600
9,952.302 2,392.264 573.975 56.621 6.600 4,127.074
1,806.832 6.600

936.110 6.600
1,954.086 6.600
4,452.972 2,093.231 6.600
5,513.549 1,345.648 6.600
3,275.568 6.600

1,794.198 267.666 6.600
4,375.373 1,270.890 6.600
5,033.807 3,289.373 6.600

730.392 6.600
1,456.645 6.600

46,527.447 53,149.879
57,276.743 15,175.934 267.666 2,295.900 56.621 198.000 4,127.074 46,527.447 53,149.879

Директор Департаменту фінансів

Дотація з місцевого бюджету на 
проведення розрахунків протягом 

опалювального періоду за 
комунальні послуги та 

енергоносії, які споживаються 
установами, організаціями, 

підприємствами, що 
утримуються за рахунок 

відповідних місцевих бюджетів за 
рахунок відповідної додаткової 
дотації з державного бюджету

(КЕКВ 2620)

Трансферти іншим бюджетам

субвенції загального фонду



5 Продовження додатка 4

(код бюджету) тис. грн

12300000000 Бюджети районів Луганської області
12313200000 Районний бюджет Сватівського району
12316200000 Районний бюджет Старобільського району
12318200000 Районний бюджет Сєвєродонецького району
12319200000 Районний бюджет Щастинського району
12500000000 Бюджети територіальних громад у Луганській області
12501000000 Бюджет Білокуракинської селищної територіальної громади 
12502000000 Бюджет Новопсковської селищної територіальної громади 
12503000000 Бюджет Чмирівської сільської територіальної громади
12504000000 Бюджет Троїцької селищної територіальної громади
12505000000 Бюджет Біловодської селищної територіальної громади
12506000000 Бюджет Красноріченської селищної територіальної громади
12508000000 Бюджет Нижньодуванської селищної територіальної громади
12509000000 Бюджет Лозно-Олександрівської селищної територіальної громади
12510000000 Бюджет Шульгинської сільської територіальної громади 
12511000000 Бюджет Марківської селищної територіальної громади 
12515000000 Бюджет Коломийчиської сільської територіальної громади 
12516000000 Бюджет Білолуцької селищної територіальної громади
12517000000 Бюджет Гірської міської територіальної громади
12518000000 Бюджет Кремінської міської територіальної громади
12519000000 Бюджет Лисичанської міської територіальної громади
12520000000 Бюджет Міловської селищної територіальної громади
12521000000 Бюджет Нижньотеплівської сільської територіальної громади
12522000000 Бюджет Новоайдарської селищної територіальної громади
12523000000 Бюджет Попаснянської міської територіальної громади
12524000000 Бюджет Рубіжанської міської територіальної громади
12525000000 Бюджет Сватівської міської територіальної громади
12526000000 Бюджет Сєвєродонецької міської територіальної громади
12527000000 Бюджет Станично-Луганської селищної територіальної громади
12528000000 Бюджет Старобільської міської територіальної громади
12529000000 Бюджет Широківської сільської територіальної громади
12530000000 Бюджет Щастинської міської територіальної громади

99000000000 Державний бюджет України

12100000000

ВСЬОГО

Найменування бюджету - одержувача / надавача міжбюджетного 
трансфертуКод бюджету

4,526.400
6.600
6.600

4,506.600
6.600

99,478.538
2,880.827
4,000.125
1,302.067
1,053.475
6,695.432
1,193.228

857.176
771.690
731.775

2,481.143
509.863

1,392.752
1,688.551
4,917.158

19,408.636
2,527.732
1,417.410
2,647.886
7,208.503
8,142.797
4,057.068
4,520.364
6,418.563
9,360.780
1,211.592
2,081.945

99,677.326
203,682.264

Тетяна АНІКІЄВА

Усього



тис. грн

усього у тому числі бюджет 
розвитку усього у тому числі бюджет 

розвитку усього у тому числі бюджет 
розвитку

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

2,000.000 2,000.000 2,000.000 2,000.000
1518830 8830 Довгострокові кредити індивідуальним забудовникам житла 

на селі  та їх повернення 2,000.000 2,000.000 2,000.000 2,000.000

1518831 8831 1060 Надання довгострокових кредитів індивідуальним забудовникам 
житла на селі 2,000.000 2,000.000 2,000.000 2,000.000
Департамент фінансів Луганської обласної 
державної адміністрації -2,000.000 -2,000.000 -2,000.000 -2,000.000 

3718830 8830 Довгострокові кредити індивідуальним забудовникам житла 
на селі  та їх повернення -2,000.000 -2,000.000 -2,000.000 -2,000.000 

3718832 8832 1060 Повернення довгострокових кредитів, наданих індивідуальним 
забудовникам житла на селі -2,000.000 -2,000.000 -2,000.000 -2,000.000 

2,000.000 2,000.000 -2,000.000 -2,000.000 

Директор Департаменту фінансів Тетяна АНІКІЄВА

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

06.06.2022р.  № 199)

Усього

37

Код 
Функціональної 
 класифікації 
видатків та 

кредитування 
бюджету

15

Найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету 
/ відповідального виконавця, найменування бюджетної 
програми/підпрограми згідно з Типовою програмною 

класифікацією видатків та кредитування місцевих бюджетів
разом

спеціальний фонд

разом

Додаток 5
до розпорядження голови обласної
держадміністрації – керівника обласної
військово-цивільної адміністрації

спеціальний фонд

21.12.2021р.  № 818

(код бюджету)

Надання кредитів

загальний фонд загальний фонд разом

Кредитування обласного бюджету у 2022 році

Ко
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П
ро

гр
ам

но
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кл
ас

иф
іка

ці
ї в

ид
ат

ків
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а 
кр

ед
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ув
ан
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 м
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ви
х 
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дж
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ів

Кредитування, усього
спеціальний фонд

Повернення кредитів

загальний фонд

Код Типової 
програмної 

класифікації 
видатків та 

кредитування 
місцевих 
бюджетів

12100000000



Додаток 6
до розпорядження голови обласної
держадміністрації – керівника обласної
військово-цивільної адміністрації

21.12.2021р.  № 818

№    
з/п Найменування заходу

1
Виготовлення 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

2 Відзначення Дня Соборності України

3 Вшанування пам’яті Героїв Крут 

4 Вшанування учасників бойових дій на території інших держав 

5 Вшанування Героїв Небесної Сотні 

6 Відзначення річниці з дня народження Тараса Шевченка 

7 Відзначення Дня українського добровольця 

8 Вшанування  роковин Чорнобильської трагедії 

9 Відзначення Дня  пам’яті та примирення, Дня  перемоги над нацизмом у Другій світовій війні 

10 Вшанування  пам'яті жертв політичних репресій

11 Жалобні заходи до Дня скорботи і вшанування пам'яті жертв війни в Україні

12 Відзначення Дня Конституції  України   

13 Відзначення Дня Української Державності

14 Відзначення Дня Державного Прапора України  та Дня Незалежності України  

15 Вшанування пам’яті захисників України, які загинули в боротьбі за незалежність, суверенітет і територіальну цілісність України 

16 Відзначення Дня партизанської слави 

17 Відзначення Дня захисників і захисниць України

18 Відзначення річниці вигнання нацистів з України 

19 Відзначення Дня Гідності та Свободи 

20 Жалобні заходи до Дня пам’яті  жертв голодоморів

21 Вшанування учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС 

Директор Департаменту фінансів                                                                                           Тетяна АНІКІЄВА

Перелік загальнообласних заходів,
які фінансуються у 2022 році за рахунок обласного бюджету

06.06.2022р.  № 199)

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



(код бюджету) тис.грн

усього
у тому числі бюджет 

розвитку

200000 Внутрішнє фінансування 66,207.251 33,247.274 32,959.977 32,959.977

208000 Фінансування за рахунок зміни залишків 
коштів бюджетів 66,207.251 33,247.274 32,959.977 32,959.977

208100 На початок періоду 66,207.251 49,600.469 16,606.782 16,606.782
208200 На кінець періоду 

208350

Кошти, передані з місцевих бюджетів 
населених пунктів Донецької та Луганської 
областей, на території яких органи 
державної влади тимчасово не здійснюють 
своїх повноважень, до спеціального фонду 
відповідних обласних бюджетів

208400
Кошти, що передаються із загального 
фонду бюджету до бюджету розвитку 
(спеціального фонду) -16,353.195 16,353.195 16,353.195

600000
Фінансування за активними 
операціями 66,207.251 33,247.274 32,959.977 32,959.977

602100 На початок періоду 66,207.251 49,600.469 16,606.782 16,606.782
602200 На кінець періоду 

602305

Кошти, передані з місцевих бюджетів 
населених пунктів Донецької та Луганської 
областей, на території яких органи 
державної влади тимчасово не здійснюють 
своїх повноважень, до спеціального фонду 
відповідних обласних бюджетів

602400
Кошти, що передаються із загального 
фонду бюджету до бюджету розвитку 
(спеціального фонду) -16,353.195 16,353.195 16,353.195

Директор Департаменту фінансів Тетяна АНІКІЄВА

Додаток 7
до розпорядження голови обласної
держадміністрації – керівника обласної
військово-цивільної адміністрації

Фінансування обласного бюджету на 2022 рік 

12100000000

Фінансування за типом боргового зобов’язання

21.12.2021р.  № 818
(у редакції розпорядження голови обласної
держадміністрації – начальника обласної
військової адміністрації

06.06.2022р.  № 199)

Фінансування за типом кредитора

Код 
Найменування згідно з Класифікацією 

фінансування бюджету Усього Загальний фонд

Спеціальний фонд



Код 
Програмної 
класифікації 
видатків та 

кредитування 
місцевих 
бюджетів

Код Типової 
програмної 
класифікації 
видатків та 

кредитування 
місцевих 
бюджетів

Код 
Функціональної 

класифікації 
видатків та 

кредитування 
бюджету

Найменування головного розпорядника коштів місцевого 
бюджету / відповідального виконавця, найменування 
бюджетної програми згідно з Типовою програмною 

класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету

Найменування інвестиційного проекту

Загальний період 
реалізації 
проекту,

(рік початку і 
завершення)

Загальна 
вартість проекту,

тис. грн

Обсяг капітальних 
вкладень обласного 

бюджету,
тис. грн

Очікуваний рівень 
готовності проекту 

на кінець 2022 
року, %

Департамент соціального захисту населення Луганської 
обласної державної адміністрації 1,475.967 

0817323 7323 0443 Будівництво установ та закладів соціальної сфери, у т.ч. 1,475.967 

За рахунок Обласного бюджету 1,475.967 
Реконструкція системи водогіну для внутрішнього пожежогасіння корпусів № 1, 2, 4 Сватівського 
обласного будинку-інтернату для громадян похилого віку та інвалідів 2022 1,475.967 1,475.967 100.0 

Управління культури, національностей, релігій та 
туризму Луганської обласної державної адміністрації 2,331.519 

1017366 7366 0490 Реалізація проектів в рамках Надзвичайної кредитної 
програми для відновлення України, у т.ч. 2,331.519 

За рахунок Субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на 
реалізацію проектів в рамках Надзвичайної кредитної програми для 
відновлення України

2,331.519 

Капітальний ремонт внутрішніх приміщень будівлі гуртожитку комунального закладу 
"Сєвєродонецьке обласне музичне училище ім. С.С. Прокоф’єва" за адресою: м. 
Сєвєродонецьк, бульв. Дружби Народів, 33д

2018-2022 3,461.506 2,331.519 100.0 

Департамент житлово-комунального господарства 
Луганської обласної державної адміністрації 4,416.861 

1217361 7361 0490
Співфінансування інвестиційних проектів, що 
реалізуються за рахунок коштів державного фонду 
регіонального розвитку, у т.ч.

4,416.861 

За рахунок Обласного бюджету 4,416.861 
Будівництво об’єкта незавершеного будівництва, недобудованого житлового будинку, 
розташованого за адресою: Луганська область, Кремінський район, м. Кремінна, вул. 
Центральна (Октябрьська), буд. 12

2021-2022 76,664.121 4,416.861 100.0 

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

57,263.265 

1517310 7310 0443 Будівництво об’єктів житлово-комунального 
господарства, у т.ч. 8,001.571 

За рахунок коштів переданих з непідконтрольних територій 8,001.571 
Будівництво житлового будинку №16Б в мікрорайоні №7, м. Рубіжне, Луганської області 
(завершення будівництва) 2017-2022 75,717.207 8,001.571 100.0 

1517321 7321 0443 Будівництво освітніх установ та закладів, у т.ч. 21,739.894 
За рахунок Обласного бюджету 559.894 

Додаток 8
до розпорядження голови обласної
держадміністрації – керівника обласної
військово-цивільної адміністрації

21.12.2021р.  № 818

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

06.06.2022р.  № 199)

Обсяг капітальних вкладень обласного бюджету у розрізі інвестиційних проєктів у 2022 році

10

12

15
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2 продовження Додатка 8

Код 
Програмної 
класифікації 
видатків та 

кредитування 
місцевих 
бюджетів

Код Типової 
програмної 
класифікації 
видатків та 

кредитування 
місцевих 
бюджетів

Код 
Функціональної 

класифікації 
видатків та 

кредитування 
бюджету

Найменування головного розпорядника коштів місцевого 
бюджету / відповідального виконавця, найменування 
бюджетної програми згідно з Типовою програмною 

класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету

Найменування інвестиційного проекту

Загальний період 
реалізації 
проекту,

(рік початку і 
завершення)

Загальна 
вартість проекту,

тис. грн

Обсяг капітальних 
вкладень обласного 

бюджету,
тис. грн

Очікуваний рівень 
готовності проекту 

на кінець 2022 
року, %

Будівництво котельні для забезпечення теплопостачанням будівлі Сватівської обласної 
спеціальної школи, яка розташована за адресою: Луганська обл.,Сватівський р-н, місто 
Сватове, вулиця Успенська, 67

2022 559.894 559.894 100.0 

За рахунок Іншої субвенції 21,180.000 
Реконструкція ясла-садку №24 міста Сєвєродонецька Луганської області за адресою: 
вул.Енергетиків, 15 2022-2023 44,207.358 17,580.000 40.0 

Реконструкція комунального дошкільного навчального закладу (ясла-садок)  комбінованого типу 
№ 4 «Русалонька» управління освіти Рубіжанської міської ради, розташованого за адресою: вул. 
30 років Перемоги, буд. 2-А, м. Рубіжне, Луганської області

2022-2023 46,285.314 3,600.000 8.0 

1517322 7322 0443 Будівництво медичних установ та закладів, у т.ч. 2,352.315 
За рахунок коштів переданих з непідконтрольних територій 2,352.315 
Будівництво котелень для забезпечення теплопостачанням будівель та споруд КНП Луганської 
обласної ради «Сватівська обласна лікарня з надання психіатричної допомоги», які розташовані 
за адресою: Луганська обл., Сватівський р-н, селище Сосновий, квартал ім. Петрова Сергія 
Петровича, будинок 1

2022 1,452.316 1,452.315 100.0 

Будівництво басейну та приміщень реабілітації дітей та дорослих з ураженням опорно-рухового 
апарату для потреб КНП Луганської обласної ради «Старобільська обласна фізіотерапевтична 
лікарня», розташована за адресою: Луганська обл., Старобільський р-н, місто Старобільськ, 
вулиця Набережна, будинок 3

2022 900.000 900.000 100.0 

1517324 7324 0443 Будівництво установ та закладів культури, т.ч. 50.000 
За рахунок Обласного бюджету 50.000 

Будівництво виробничо-складської будівлі Луганського обласного академічного українського 
музично-драматичного театру за адресою: бульвар Дружби Народів,21, м.Северодонецьк 2022 50.000 50.000 100.0 

1517361 7361 0490
Співфінансування інвестиційних проектів, що 
реалізуються за рахунок коштів державного фонду 
регіонального розвитку, у т.ч.

25,119.485 

За рахунок Обласного бюджету 4,479.780 
Реконструкція інфекційного корпусу за адресою: Луганська область, м.Сєвєродонецьк, вул. 
Сметаніна, 5Т, під розміщення "Хірургічного корпусу КНП ЛОР "Луганська обласна клінічна 
лікарня"

2020-2023 306,770.965 4,479.780 23.0 

За рахунок коштів переданих з непідконтрольних територій 3,190.880 
Реконструкція будівель по вул. Чехова, 9 та Чехова, 9-Б під житловий будинок в м. Рубіжне, 
Луганської області 2017-2022 57,004.325 3,190.880 100.0 

За рахунок Іншої субвенції 17,448.825 

Капітальний ремонт опорного закладу освіти "Новопсковський заклад загальної середньої 
освіти І-ІІІ ступенів Новопсковської селищної ради Луганської області", розташованої за 
адресою: вул. Первомайська, 2, смт. Новопсков, Новопсковського району, Луганської області

2020-2022 46,054.313 3,471.431 33.0 

Капітальний ремонт опорного навчального закладу "Попаснянська загальноосвітня школа І-ІІІ 
ступенів № 1 Попаснянської районної ради Луганської області", розташованої за адресою: 
Луганська обл., Попаснянський район, м.Попасна, вул.Донецька, буд. 2-А

2021-2022 50,054.630 4,005.851 100.0 

Капітальний ремонт Гірської філії І-ІІ ступенів опорного навчального закладу "Гірська 
багатопрофільна гімназія Попаснянської районної ради Луганської області", розташованої за 
адресою: вул. Первомайська, буд.88, м. Гірське, Луганської області

2021-2022 23,820.216 1,821.022 100.0 

Реконструкція опорного закладу загальної середньої освіти Марківська гімназія Марківської 
районної ради Луганської області, розташованої за адресою: вул. Центральна, 31 смт Марківка, 
Марківського району, Луганської області

2021-2022 25,956.322 1,421.132 100.0 

 Капітальний ремонт Біловодського опорного закладу загальної середньої освіти, 
розташованого за адресою: Луганська обл., Біловодський район, смт. Біловодськ, вул. 
Центральна, буд. 93

2021-2022 28,431.712 1,658.771 100.0 

Капітальний ремонт комунального закладу «Красноріченський заклад загальної середньої освіти 
I-III ступенів Красноріченської селищної ради Кремінського району Луганської області», за 
адресою: Луганська обл., Кремінський район, смт. Красноріченське, квартал 
Верстатобудівників, буд. 5

2021-2022 39,244.379 2,910.438 100.0 



3 продовження Додатка 8

Код 
Програмної 
класифікації 
видатків та 

кредитування 
місцевих 
бюджетів

Код Типової 
програмної 
класифікації 
видатків та 

кредитування 
місцевих 
бюджетів

Код 
Функціональної 

класифікації 
видатків та 

кредитування 
бюджету

Найменування головного розпорядника коштів місцевого 
бюджету / відповідального виконавця, найменування 
бюджетної програми згідно з Типовою програмною 

класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету

Найменування інвестиційного проекту

Загальний період 
реалізації 
проекту,

(рік початку і 
завершення)

Загальна 
вартість проекту,

тис. грн

Обсяг капітальних 
вкладень обласного 

бюджету,
тис. грн

Очікуваний рівень 
готовності проекту 

на кінець 2022 
року, %

Капітальний ремонт комунального закладу "Лисичанський дошкільний навчальний заклад (ясла-
садок) № 4 "Росинка", розташованого за адресою: вул. Юнацька, 98, м. Лисичанськ, Луганської 
області

2021-2022 34,971.800 2,160.180 100.0 

Всього за рахунок Обласного бюджету 10,982.502 
Всього за рахунок коштів переданих з непідконтрольних територій 13,544.766 
Всього за рахунок Іншої субвенції 38,628.825 
Всього за рахунок Субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам 
на реалізацію проектів в рамках Надзвичайної кредитної програми для 
відновлення України

2,331.519 

65,487.612 

Директор Департаменту фінансів Тетяна АНІКІЄВА

Усього
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